




ع)  ) مظعا هللا  هیقب  روهظ  رصع  رد  ریدغ  ققحت  ياه  هولج  هرابرد  تالاقم  هعومجم  روهظ : رصع  رد  ریدغ  یلجت 

: هدنسیون

هیلع و هللا  یلص  یبن  رثوک  ناتسریدغ  زکرم  تاقیقحت  دحاو 
ملس هلآ و 

: یپاچ رشان 

ام لیلد 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

روهظ رصع  رد  ریدغ  18یلجت 

باتک 18تاصخشم 

18هراشا

ناتسریدغ 22ساپس 

هلآو هیلع  هللا  یلص  یبن  رثوک  ناتسریدغ  زکرم  ریدغ : هاگیلجت  روهظ  36رصع 

36هدیکچ

36همدقم

تمایق ات  روهظ و  ات  تقلخ  زاغآ  زا  38ریدغ 

روهظ مایا  ات  ریدغ  عنام  41هفیقس 

ریدغ مایپ  اب  42روهظ 

روهظ مایا  رد  ریدغ  43راثآ 

43هراشا

45تلادع

46لقع

46ملع

46نید

يراصنا رقابدمحم  روهظ : » رصع  رد  ریدغ  یلجت   » ِثحب ياه  48هنیمز 

48هدیکچ

48همدقم

روهظ هب  دیما  قوشم  هفیقس ، ِراگزور  49یخلت 

49هراشا

« روهظ رد  ریدغ  یلجت   » ِثحب ِزاس  هنیمز  50ِتالاؤس 

« روهظ رد  ریدغ  یلجت   » ثحب رد  یملع  51تایصوصخ 
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« روهظ رد  ریدغ  یلجت   » هرابرد ثحب  ياه  51يدورو 

« روهظ رد  ریدغ  یلجت   » هرابرد ثحب  53عبانم 

مولعلارحب يدامادریم  دومحم  دیس  اه :  ناسنا  يریدغ  ترطف  هب  خساپ  54روهظ ،

54هدیکچ

55همدقم

ترطف اب  ریدغ  55یناوخمه 

تیرشب ییارگ  یجنم  خساپ  55ریدغ 

ریدغ ناهنپ  قیاقح  ققحت  زور  57روهظ 

مالسا ياقب  يارب  ریدغ  59موزل 

مالسا خیرات  لوط  رد  راکفا  لوقاش  61ریدغ 

دوش یمن  وحم  هفیقس  اب  64ریدغ 

تیرشب لمع  رکف و  یسدنه  میسرت  64ریدغ 

ریدغ ِینابم  ندش  رهاظ  نامز  روهظ  66راگزور 

لوقع دشر  زور  67ریدغ 

ذخآم 67عبانم و 

یناسارخ يراودیما  قداص  دمحم  ریدغ :  يایحا  يارب  68روهظ 

68هدیکچ

ریدغ اب  ملاع  نایاپ  همادا و  68زاغآ و 

نالوسر تلاسر  نیرتمهم  ریدغ  70غالبا 

ریدغ مایپ  اب  مالسلا  هیلعرصع  ماما  تکرح  71مایق و 

دبای یم  نایاپ  ریدغ  اب  72شنیرفآ 

ذخآم 73عبانم و 

ینایس يرقاب  يدهم  دوعوم :  روهظ  لوسر و  تثعب  لاصتا  هقلح  76ریدغ ،

76هدیکچ

يرشب مهم  دادخر  هس  روهظ ، ریدغ ، 76تثعب ،

76هراشا
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روهظ رصع  تثعب و  نیب  تاکرتشم  یخرب  78فلا : 

78هراشا

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  دیؤم  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ِرشبم  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  78لوا : 

هکئالم اب  مالسلا  امهیلع  نامز  ماما  ربمایپ و  دییأت  79مود :

دوعوم روهظ  تّوبن و  تمعن  ود  هب  حیولت  حیرصت و  80موس : 

روهظ رصع  ریدغ ، تثعب ، دادخر : هس  هب  ارذگ  یهاگن  80ب : 

تثعب 80لوا : 

مخ ریدغ  81مود : 

رظتنم دوعوم  روهظ  81موس : 

« روهظ زا  لبق  نارود   »" و تثعب » زا  لبق  نارود   » یفرعم 82ج : 

تثعب زا  لبق  نارود   . 182

روهظ زا  لبق  نارود   . 283

روهظ زا  سپ  تثعب و  زا  سپ  نارود  یفرعم  83د : 

تثعب زا  سپ  نارود   : 183

روهظ زا  سپ  نارود   : 284

ذخآم 87عبانم و 

روپ يدهم  ربکا  یلع  روهظ :  رصع  يارب  ریدغ  يزاس  88هنیمز 

88هدیکچ

89لخدم

روهظ رصع  رد  ریدغ  تایآ  یّلجت   : 190

روهظ رصع  رد  ریدغ  ياه  هباطخ  یّلجت   : 291

91هراشا

روهظ رصع  رد  ریدغ  هبطخ  زا  ییاه  هولج  92فلا : 

ریدغ هبطخ  رد  دوعوم  يامیس  93ب : 

ریدغ هبطخ  رد  ریما  يامیس  95ج : 

ریدغ هبطخ  رد  الوم  عیفر  هاگیاج  96د : 
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ریدغ هبطخ  رد  ینایفس  هاپس  96ه : 

ریدغ هبطخ  رد  هفیحص  باحصا  97و : 

ریگارف رون  98ز : 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  ثاریم  99ح : 

یناسر عالطا  ترورض  100ط : 

ادخ اب  تعیب  100ي : 

رگتیاده ماما  101ك : 

روهظ رصع  رد  مالسلا  هیلعریما  هبطخ  زا  ییاه  هولج   : 3101

101هراشا

مالسلا هیلعریما  نانخس  رد  ریدغ  يامیس  101فلا : 

مالسلا هیلعریما  هبطخ  رد  هارمگ  ناربهر  103ب : 

ناما نما و  زور  103ج : 

روهظ رصع  رد  مالسلا  هیلعاضر  ماما  هبطخ  زا  ییاه  هولج   : 4104

104هراشا

ناطیش ینیب  ندش  هدیلام  كاخ  هب  105فلا : 

هودنا مغ و  زا  ییاهر  زور  105ب : 

شناد رشن  زور  106ج : 

تراشب زور  106د : 

يدنسرخ زور  107ه : 

روهظ رصع  رد  ریدغ  ياهدادخر  زا  ییاه  هولج   : 5107

107تاخاؤم

107هراشا

تاخاؤم ثیدح  عبانم  108فلا : 

يردارب تّوخا و  جوا  111ب : 

اهدادخر رگید   . 6112

 : 112کی
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 : 112ود

 : 112هس

 : 112راهچ

 : 112جنپ

ذخآم 112عبانم و 

باون دماح  ریدغ :  يارب  ناسنا  تیلباق  زور  117روهظ ،

117هدیکچ

118همدقم

ریدغ ققحت  اب  هچراپکی  118تلادع 

ریدغ ققحت  عنام  توغاط  118تبج و 

تقلخ زاغآ  زا  ریدغ  فده  يراذگ  119هیاپ 

ریدغ راذگناینب  هب  مالسلا  مهیلعایبنا  120تراشب 

ریدغ رد  تقلخ  فده  121غالبا 

؟ تفاین ققحت  ریدغ  رد  تقلخ  فده  121ارچ 

دننک ساسحا  ار  ریدغ  هب  زاین  دیاب  122مدرم 

لک حلصم  يوجتسج  رد  123مدرم 

ذخآم 123عبانم و 

یناوضر رغصا  یلع  روهظ :  رصع  رد  ریدغ  یلجت  عناوم  125فادها و 

125هدیکچ

126همدقم

روهظ رصع  رد  ریدغ  یّلجت  126فادها 

126هراشا

حیحص لاناک  زا  مالسا  ندرک  هدایپ  لوا : 126فده 

یهلا رتسگ  لدع  یناهج  تموکح  ققحت  مود :  128فده 

یمالسا تما  نیب  فالتخا  عفر  موس : 128فده 

ریدغ فادها  ققحت  129عناوم 
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هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  تایح  رد  ریدغ  129عناوم 

129هراشا

انِم رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هبطخ  ندز  مه  رب   : 1129

ملق تاود و   : 2131

هماسا شیج   : 3132

روهظ رصع  رد  ریدغ  132قّقحت 

132هراشا

: لوا 133بلطم 

: مود 133بلطم 

نایمیحر نیسح  دمحم  ریدغ :  قح  هداعا  ینعی  137روهظ 

137هدیکچ

138همدقم

يدیلک 139ناگژاو 

139همدقم

یهلا نومزآ  140ریدغ و 

یناهج تلاسر  141ریدغ و 

ریدغ هب  تشگزاب  روهظ و  143رصع 

روهظ رصع  رد  ریدغ  زا  ییاه  147هولج 

147هراشا

ّقح دامن  ریدغ   : 1147

يولع تلادع  ریدغ و   : 2149

يولع هریس  زا  ییاه  هولج  روهظ و  رصع   : 3153

ینامسآ تاکرب  لوزن  یناگمه و  هافر   : 4154

يولع تیالو  هب  ناوخارف   : 5157

نارظتنم روهظ و  159ریدغ و 

ذخآم 159عبانم و 
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یفسوی نیسح  دمحم  ریدغ :  ققحت  اب  تقلخ  فادها  یلجت  161روهظ ،

161هدیکچ

162همدقم

تقلخ فادها  ءایبنا و  163تلاسر 

هلآو هیلع  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  تثعب  زا  164فده 

تقلخ فادها  هفیلخ و  165نییعت 

ماما تموکح  تیالو و  هیاس  رد  تقلخ  167فادها 

مالسلا هیلعریما  تیالو  يرجم  ریدغ و  ثراو  مالسلا  هیلعرصع  168ماما 

171هجیتن

! روهظ رصع  تالوحت  تقلخ و  172فادها 

شنارای ماما و  روضح  هب  شلها  نیمز و  172تایح 

روهظ رصع  رد  هنادواج  تایح  هدنروآ  دیدپ  174لماوع 

174هراشا

تفرعم 174ملع و 

تدابع 177یگدنب و 

تیقفوم اب  لمع  نیرتهب  179ماجنا 

ذخآم 181عبانم و 

درفنم يرظن  یلع  اه :  لطاب  رب  ریدغ  قح  هبلغ  یلجت  183روهظ ،

183هدیکچ

183همدقم

روهظ رصع  ياه  184ینوگرگد 

نید زا  تظافح  يرادساپ و  يارب  184ریدغ 

درادن ناکما  يربهر  ریدغ  185نودب 

ریدغ 187فادها 

 : 187کی

 : 187ود

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


 : 188هس

 : 188راهچ

 : 188جنپ

ریدغ ققحت  188عناوم 

ذخآم 189عبانم و 

مئاقلا رظتنم  رغصا  روهظ :  رصع  رد  ریدغ  یهلا  تماما  191یلجت 

191هدیکچ

ناربمایپ ینیشناج  رب  ینتبم  ریدغ  192تماما 

ادخ فرط  زا  ریدغ  ماما  رترب  193هاگیاج 

تمصع رب  ینتبم  ریدغ  194تماما 

ادخ فرط  زا  ریدغ  ماما  يراصحنا  194تردق 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  یهلا  195نیشناج 

یهلا تماما  هب  مالسلا  مهیلع  ناماما  195داهشتسا 

ییادز ریدغ  اب  ریدغ  ناماما  196هلباقم 

تماما دیحوت و  198دنویپ 

ارجا نامتفگ و  رد  دوخ  یصوصنم  ّقح  زا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  200عافد 

: ذخأم 201عبانم و 

ینارهت نیسح  روهظ :  رصع  رد  ریدغ  تلادع  203یلجت 

203هدیکچ

203همدقم

ریدغ ثیدح  204رتاوت 

ریدغ هبطخ  رد  مهم  هتکن  205ود 

205هراشا

نیشناج ناونع  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نییعت   : 1205

ماما نیرخآ  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  یفرعم   : 2207

ریدغ ریغ  رد  شنادنزرف  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  207یفرعم 
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مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  رصع  رد  یعامتجا  208تلادع 

مالسلا هیلعدوعوم  يدهم  رصع  رد  یعامتجا  210تلادع 

نید زا  اه  هیاریپ  214ندودز 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  تسد  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هار  216لیمکت 

ذخآم 218عبانم و 

یلیلخ يدهم  دمحم  روهظ :  رصع  رد  ریدغ  تیاده  ملع و  225یلجت 

225هدیکچ

226همدقم

؟ تساجک دنوادخ  ملع  226همشچرس 

تسا یش ء  لک  ملع  نآرق  227ملع 

؟ تسا ربمایپ  هب  يزاین  هچ  نآرق  230اب 

؟ تسیک اب  نآرق  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  237دعب 

؟ تسا هدیسر  یسک  هچ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  239ملع 

؟ دنتسه یناسک  هچ  ادخ  هدیزگرب  241ناگدنب 

دوش یمن  ملاظ  باتکلا  ملع  242لماح 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  244تیملعا 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دعب  باتکلا  ملع  245ناثراو 

؟ دندرکن رهاظ  ار  باتکلا  ملع  ناماما  246ارچ 

؟ دننک یم  رهاظ  ینامز  هچ  ار  باتکلا  ملع  249ناماما 

تسا تفالخ  زا  یئزج  ملع  رد  250تفالخ 

نیمز ناثراو  مالسلا  مهیلع  يده  253همئا 

روهظ رصع  رد  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  مولع  255فشک 

یفیرش اضر  دمحم  روهظ :  رصع  رد  ریدغ  یهلا  تدحو  مظن و  256یلجت 

256هدیکچ

258همدقم

ادخ دحاو  نید  ساسا  رب  تدحو  ناراذگ  ناینب  مالسلا  258مهیلعایبنا 
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ریدغ نیمزرس  رد  تدحو  میظع  259هرگنک 

یهلا نارگتیاده  یلجت  زور  260ریدغ 

تدحو يادن  ای  ریدغ  261هبطخ 

ریدغ رد  تدحو  یلجت  262تعیب ،

دنوادخ ياضر  دروم  داحتا  یّلجت  263ریدغ ،

فالتخا هقرفت و  یلجت  263هفیقس 

روهظ رصع  رد  یهلا  تدحو  265هدعو 

میقتسم طارص  ساسا  رب  یقیقح  267تدحو 

میقتسم طارص  یفرعم  اب  ریدغ  269تدحو 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  سپ  تدحو  ناگدننز  مه  269رب 

ناناملسم هقرفت  270لماوع 

270هراشا

فالتخا لماع  قافن   : 1271

271هراشا

روهظ رصع  273قافن و 

نیملسم فالتخا  لماع  ییارگایند   : 2273

273هراشا

یبلط ایند  هرمث  كدف  274بصغ 

روهظ رصع  رد  ییارگایند  275عفر 

نیملسم فالتخا  لماع  ییارگ  بزح   : 3277

277هراشا

روهظ رصع  رد  ییارگ  بزح  278ندیچرب 

هقرفت دشر  لماع  یتوافت  یب   : 4279

فالتخا لماع  يرگن  یحطس   : 5280

هقرفت لماع  يرصنع  تسس  سرت و   : 6282

فالتخا لماع  تداسح   : 7283

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


هقرفت لماع  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  يزوت  هنیک   : 8284

284هراشا

هقرفت لماع  نیملسم  نیب  يزوت  284هنیک 

روهظ رصع  رد  اه  هنیک  285عفر 

یهلا تدحو  هار  اهنت  ریدغ  هب  286داقتعا 

286هراشا

تیالو لوبق  مخ و  ریدغ  یخیرات  مهم  هعقاو  هب  داقتعا   : 1286

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  مالک  زا  تعاطا  نیلقث و  ثیدح  هب  لمع   : 2286

یمالسا تما  رد  تماما  يانبم  رب  یهلا  ناحتما   : 3287

نانآ قیرط  زا  نید  ذخا  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  تیالو  هب  داقتعا  هب  طورشم  ِنامیا   : 4288

مالسلا مهیلع  نیموصعم  هریس  یهلا و  تّنس  رد  قیاقح  نایب   : 5289

ریدغ هباطخ  رد  اه  ناسنا  شخب  تدحو  نیرخآ  291یفرعم 

روهظ رصع  شخب  تدحو  294تاکرب 

294هراشا

هملک تدحو   : 1294

لدع هیاس  رد  نینمؤم  تزع   : 2295

ناگدنب لوقع  عمج   : 3295

تینما تمعن و  روفو   : 4296

نخس 296هجیتن 

ذخآم 297عبانم و 

يدهتجم دمحم  يودهم :  تموکح  رد  يولع  تلادع  301یلجت 

301هدیکچ

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  یئارجا  همانتیصو  302ریدغ 

یهلا تیاده  ماجنا  زاغآ و  هب  302هجوت 

ریدغ رد  يودهم  تموکح  303تاصخشم 

ریدغ رد  يودهم  يولع و  تموکح  ود  304یحارط 
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مالسلا امهیلع  نامز  ماما  نینمؤملاریما و  نیب  شور  306تدحو 

ریدغ ساسا  رب  يودهم  تموکح  زا  308يریوصت 

ذخآم 309عبانم و 

ینودیرف اضر  دمحم  روهظ :  رد  ریدغ  ساسا  رب  ناسنا  تیدوبع  311یلجت 

311هدیکچ

ادخ ياضر  دروم  نید  قُّوفت  312هدعو 

ریدغ رد  نید  هدنیآ  313نیمأت 

لامکا هیآ  ینآرق  تیعقوم  رد  تقد  313ربدت و 

313هراشا

: نآرق 315اما 

: تایاور 315اما 

: فرُع 316اما 

ریدغ رد  نانمشد  سأی  للع  317یسررب 

تیالو تماما و  یمسر  318دلوت 

روهظ رصع  اب  ریدغ  318طابترا 

ندش یناهج  ات  زاغآ  زا  319ریدغ 

ریدغ رد  یگدنب  320لامک 

روهظ رصع  رد  ریدغ  یلاعت  يوس  هب  321تکرح 

يدوعسم دیجم  روهظ :  رصع  رد  ریدغ  يالبرک  323ماقتنا 

323هدیکچ

324همدقم

تجح مامِتا  نخس و  نیرخآ   : 1327

: ریدغ هبطخ  327رد 

: هبدن ياعد  327رد 

روهظ ماگنه  ات  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  سپ  تیلهاج   : 2329

: ریدغ هبطخ  329رد 
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: هبدن ياعد  329رد 

! مه زونه  يرآ ،  : 3330

: ریدغ هبطخ  330رد 

: هبدن ياعد  331رد 

نآ قح  رب  ِناثراو  نآرق و   : 4333

: ریدغ هبطخ  333رد 

: هبدن ياعد  335رد 

ضئارف اه و  تّنُس   : 5335

ریدغ هبطخ  335رد 

 : هبدن ياعد  336رد 

ذخآم 337عبانم و 

ینایغط نیسح  دمحم  روهظ :  رصع  رد  ریدغ  تیمولظم  ندش  نک  339هشیر 

339هدیکچ

روهظ رصع  هضیرف  نیرت  گرزب  340تماما 

روهظ رصع  رد  تماما  341یلجت 

روهظ رصع  رد  ضئارف  342دیدجت 

روهظ رصع  رد  نیلقث  343ثیدح 

روهظ رصع  رد  تماما  هب  نیملاظ  344تازاجم 

روهظ رصع  رد  مولظم  نیرت  مولظم  345ماقتنا 

روهظ رصع  رد  تفالخ  نیبصاغ  زا  345ماقتنا 

ذخآم 347عبانم و 

زکرم 348هرابرد 
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روهظ رصع  رد  ریدغ  یلجت 

باتک تاصخشم 

مظعا هللا  هیقب  روهظ  رصع  رد  ریدغ  ققحت  ياه  هولج  هرابرد  تالاقم  هعومجم  روهظ : رـصع  رد  ریدغ  یلجت  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
 (. ص یبن (  رثوک  ناتسریدغ  زکرم  فیلات  (ع /)

.1392 ام ، لیلد  نارهت : رشن :  تاصخشم 

.ص 336 يرهاظ :  تاصخشم 

1-847-397-964-978 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

اه هباطخ  اه و  هلاقم  تیودهم -- عوضوم : 

اه هباطخ  اه و  هلاقم  راظتنا -- تیودهم -- عوضوم : 

اه هباطخ  اه و  هلاقم  مخ --  ریدغ  عوضوم : 

(ص) یبن رثوک  ناتسریدغ  زکرم  هدوزفا :  هسانش 

BP224/4/ت27 1392 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/462 ییوید :  يدنب  هدر 

3054908 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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هک نانآ  هب  ءادها 

، ریدغ ققحت  ِراظتنا  رد 

.دننک یم  يرامش  هظحل  ار  روهظ  راگزور 
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ناتسریدغ ساپس 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

هب ار  دوخ  رایع  مامت  یلجت »  » ات تسا ، روهظ »  » مان هب  يزور  راظتنا  رد  هتسویپ  مالسلا ، هیلع  یلع  نایعیـش  يانـشآ  رید  مان  نیا  ریدغ » »
.دهد ناشن  تیرشب 

، دنروآ یم  هرامش  هب  ار  روهظ  ات  هدنام  ياهزور  و  دننک ، یم  زاغآ  ریدغ  يابیز  مان  اب  ار  حبص  ره  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناتسود 
.دننک هبرجت  ار  ریدغ  ثراو  نیرخآ  اب  تعیب  دنبای و  تسد  نآ  نایاپ  هب  رگم  ات 

یگدنز زا  زور  ره  نانآ  .دبای  ققحت  ریدغ  یهلا  ياه  نامرآ  تشاذگن  هک  دـنا  هتخاس  دوخ  نابز  درِو  ار  هفیقـس  رب  نیرفن  نایریدـغ 
.دننک یم  يرپس  ریدغ  همان  نوناق  يارجا  يارب  تیرشب  یجنم  ِروهظ  يزارفا  حور  مایا  هب  ندیسر  ِدیما  هب  ار ، هفیقس  ِرانک  رد  تخس 

لآ مَلَع  نیا  و  تسا ، زازتها  رد  ایند  ماب  رب  نایریدـغ  تسد  هب  ِهَّللا » ُِّیلَو  ًاِّیلَع  َّنَا  ُدَهـشَا   » ِراعـش اب  ریدـغ  ِمچرپ  هک  تسا  نرق  هدراهچ 
و دـنایامنب ؛ نایناهج  هب  ار  ریدـغ  رادـتقا  تمظع و  دـیایب و  نآ  بحاص  هک  يزور  اـت  دـنام  دـهاوخ  هتـشارفارب  مالـسلا  مهیلعدـمحم 
دنـسانشب و قلخ  ماما  اهنت  ار  مالـسلا  مهیلع  لوسر  لآ  مئاق  اه  ناسنا  همه  دـنک و  اپ  رب  نیمز  ياج  ياـج  یگدرتسگ  هب  یناتـسریدغ 

.دریگ لکش  نیمز  يور  ِتشهب 
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« روهظ رصع  رد  ریدغ  یلجت   » عوضوم باختنا 

رد ریدغ  یلجت   » عوضوم هیلع ، هَّللا  همحر  یماما  هیقف  نسح  دیس  هَّللا  هیآ  ترضح  ناتسریدغ »  » هسسؤم راذگناینب  فادها  هب  هجوت  اب 
« هلآو هیلع  هللا  یلـص  یبن  رثوک  ناتـسریدغ   » هاگدـید نیا  اب  .دـش  باـختنا  روهظ »  » و ریدـغ »  » دـُعب ود  رد  قیقحت  يارب  روهظ » رـصع 

دناوتب هراب  نیا  رد  نارگشهوژپ  تاقیقحت  زا  يرو  هرهب  اب  ات  داد ، بیترت  عوضوم  نیا  روحم  رب  تالاقم  يارب  یناوخارف  اه و  تسـشن 
.دشخب یملع  ِتیمسر  يداقتعا  ِدیدج  ناونع  نیا  هب  و  درادرب ؛ روهظ  ریدغ و  ِطابترا  يدج  نتخاس  حرطم  رد  ار  تسخن  ماگ 

هئارا اـه و  ینارنخـس  یط  دـندش و  مدقـشیپ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  مولع  نیـصصختم  زا  یهورگ  سنارفنک ، هس  یط  هناتخبـشوخ 
عوضوم رد  ثحب  نادـنمقالع  يارب  ار  هار  دـندرک و  يراذـگ  ناینب  ار  روهظ  ریدـغ و  يرکف  ياه  هیاـپ  نیلوا  هراـب ، نیا  رد  تـالاقم 

.دنتخاس راومه 

شنیچ يراتساریو و  میظنت و  اب  و  دوش ، راک  هب  تسد  مومع  حطـس  رد  تالاقم  نیا  رـشن  يارب  تسناد  فظوم  ار  دوخ  ناتـسریدغ » »
يارب ناتسریدغ  یگنهرف  هورگ  شالت  هرمث  رضاح  باتک  .دشاب  هار  نیا  رد  هدش  یط  ریسم  يواح  هک  دنک  هدامآ  ار  یباتک  اهنآ  ینف 
تهج ود  نیا  رد  هدش  ماجنا  تامادقا  حرـش  هب  ًالیذ  .ددرگ  یم  میدـقت  عیـشت  يایند  هب  هک  تسا ، تالاقم  هعومجم  نیا  ییاهن  هئارا 

: میزادرپ یم 

.تالاقم میظنت  هویش  فلا . 

.اه تسشن  زا  یشرازگ  ب . 
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« روهظ ریدغ و   » تالاقم میظنت 

: دیسر ماجنا  هب  ریز  لحارم  یط  روهظ » رصع  رد  ریدغ  یلجت   » عوضوم رد  هدیسر  تالاقم  میظنت  نیودت و 

تالاقم دادعت  فلا . 

هک يا  هنوـگ  هب  تسا ، هدـش  شنیچ  ثحب  ِیملع  ریـسم  نتفرگ  رظن  رد  اـب  رـضاح  باـتک  رد  هک  تسا ، هلاـقم  هدیزگرب 19  تالاقم 
یم ادـیپ  يرتشیب  ییانـشآ  عوضوم  اب  ماگ  هب  ماگ  دوش و  یم  ثحب  يدـعب  هلحرم  دراو  اهنآ  زا  کی  ره  هعلاطم  اب  تـالاقم  هدـنناوخ 

.دبای یم  رولبت  وا  نهذ  رد  ثحب  بناوج  همه  هک  باتک  ياهتنا  ات  ددرگ ؛ یم  کیدزن  فده  هب  دنک و 

تالاقم ناگدنسیون  ب . 

باقلا هنوگره  ندروآ  زا  هدش و  افتکا  ناشیا  مان  رکذ  هب  هعومجم ، نیا  رد  تالاقم  مرتحم  ناگدنسیون  همه  یملع  ماقم  هب  مارتحا  اب 
.تسا هدیدرگ  زیهرپ  یملع 

تالاقم شنیچ  ج . 

: تسا نینچ  نآ  لحارم  هک  تسا ، روهظ » رصع  رد  ریدغ  یلجت   » هلئسم يرکف  دنور  ساسا  رب  طقف  تالاقم  بیترت 

هب دورو  هدامآ  ًالماک  ار  هدـنناوخ  نهذ  هک  تساهنآ ، عومجم  زا  يریگ  هجیتن  یعون  تالاقم و  همه  زا  هتفرگرب  یـصخلم  لوا  هلاـقم 
ریدـغ و ندوب  يرطف  موس  هلاقم  .تسا  هدـش  هتخادرپ  روهظ » رد  ریدـغ  یلجت   » ثحب ياـه  هنیمز  هب  مود  هلاـقم  رد  .دـیامن  یم  ثحب 

روهظ رد  هک  دنک ، یم  یسررب  ار  ریدغ  يایحا  ترورض  مراهچ  هلاقم  .دنک  یم  نایب  ار  داقتعا  رد  يرطف  هلئـسم  نیا  یلجت  و  راظتنا ،
.تفای دهاوخ  ققحت 
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يارب راظتنا  داجیا  .تسا  هتخادرپ  نادب  مجنپ  هلاقم  هک  درک ، وجتـسج  دیاب  روهظ  ریدغ و  تثعب و  لاصتا  رد  ار  هلئـسم  يداقتعا  دـُعب 
هتفرگ هدهع  رب  ار  نآ  نایب  مشش  هلاقم  هک  تسا ، عوضوم  يدج  داعبا  زا  یکی  مالسلا  هیلعرصع  یلو  ترـضح  تسد  هب  ریدغ  ققحت 

.دیـسر دهاوخ  مزال  دح  هب  روهظ  رـصع  رد  هک  دزادرپ  یم  ریدغ  ققحت  يارب  اه  ناسنا  یگدامآ  لماکت و  موزل  هب  متفه  هلاقم  .تسا 
هب متـشه  هلاقم  هک  دـهد ، یم  رارق  مه  رانک  هسیاقم  کی  تروص  هب  ار  نآ  ققحت  عناوم  ریدـغ و  فادـها  هراب  نیا  رد  رگید  یهاگن 

.تسا هتخادرپ  نآ  نییبت 

، تسا یـساسح  هتکن  درادن ، روهظ  زج  یفرظ  ددرگ و  هداعا  دیاب  ًامتح  قح  نیا  تسا و  ریدغ  هب  قلعتم  قح  همه  هک  يرکف  هیاپ  نیا 
یم رت  نشور  ار  روهظ  زور  رد  نآ  قـقحت  موزل  تقلخ  لَـمکَا  فدـه  ناوـنع  هب  ریدـغ  هب  هاـگن  .تسا  هدـش  ناـیب  مهن  هلاـقم  رد  هک 

راـظتنا اـه و  ناـمز  لوط  رد  لـطاب  هبلغ  زا  فسأـت  .تسا  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  ًاحورـشم  مهد  هلاـقم  رد  يرکف  مهم  نیا  و  دـیامن ،
نیا يوس  هب  رگید  يا  هرجنپ  .دراد  هدـهع  رب  ار  نآ  نایب  مهدزای  هلاقم  هک  تسا ، يرگید  هیواز  روهظ  راگزور  رد  ریدـغ  قح  ققحت 
هلاقم رد  هک  دوب ، دـهاوخ  روهظ  رد  نآ  لماک  ِیلَمع  ققحت  دـهد و  یم  لیکـشت  ار  ریدـغ  ِناج  هک  تسا  یهلا  ِتماـما  ققحت  ثحب ،

.تسا هدش  نایب  مهدزاود 

هلاقم هک  دوب ، دهاوخ  روهظ  راگزور  رد  نآ  ققحت  تسا و  رگ  هولج  ریدـغ  تماما  رد  طقف  دـهاوخ  یم  ادـخ  هک  هنوگ  نآ  تلادـع 
ققحت ملع  نآ  هیاس  رد  هک  تسا  یتیاده  هجیتن  رد  یهلا و  ملع  ِرـشن  ریدـغ ، ققحت  زا  رگید  يا  هیواز  .تسا  هتخادرپ  نادـب  مهدزیس 
تدحو یناهج و  مظن  .تسا  عوضوم  نیا  هدنرادرب  رد  مهدراهچ  هلاقم  هک  دـش ، دـهاوخن  ققحم  روهظ  مایا  رد  زج  نیا  و  دـبای ، یم 

زا هچنآ  .دراد  صاصتخا  تهج  نیا  هب  مهدزناـپ  هلاـقم  و  تسا ، نآ  هاـگ  هدـعو  روهظ  ماـیا  هک  تسا  يرگید  هطقن  ریدـغ  ساـسا  رب 
راگزور رد  دـیاب  دـشن ، ادـیپ  نآ  لیمکت  تصرف  اما  هدـش  رگ  هولج  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ریدـغ  بحاص  تموکح  رد  تلادـع 

.تسا هتخادرپ  نادب  مهدزناش  هلاقم  هک  دنک ، هولج  تروص  نیرت  لماک  رد  روهظ 
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روهظ رصع  رد  نآ  رایع  مامت  تیلِعف  هک  دبای ، یم  ققحت  ریدغ  یهلا  ِماما  تموکح  اب  تسا  تیدوبع  هک  ناسنا  قلخ  زا  ییاهن  فده 
ناونع هب  البرک  .تسا  هتفرگ  هدـهع  رب  ار  نآ  نایب  مهدـفه  هلاقم  و  دوب ، دـهاوخ  مالـسلا  هیلع  مظعـالا  هَّللا  هیقب  ترـضح  روضح  اـب 

هتخادرپ مهم  نیدب  مهدجیه  هلاقم  و  دـبای ، یمن  ققحت  روهظ  رـصع  رد  زج  نآ  ماقتنا  هک  تسا  خـیرات  یئانثتـسا  هطقن  ریدـغ  حـبذم 
، دوش هدز  نآ  رب  همتاخ  رهُم  روهظ  رـصع  رد  دـیاب  هتفر و  ریدـغ  رب  اه  نرق  هک  تسا  یملظ  هشیر  عطق  ثحب ، نیا  ینایاپ  هطقن  .تسا 

.دراد هدهع  رب  ار  نآ  نایب  رضاح  باتک  هلاقم  نیرخآ  هک 

تالاقم ياوتحم  د . 

يارب نآ  ياوتحم  زا  يا  هدیکچ  هاگنآ  .تسا  هدش  هدروآ  نآ  هدنسیون  مان  یلـصا و  ناونع  سپـس  و  دراد ، هرامـش  ادتبا  رد  هلاقم  ره 
مزال ياه  سردآ  هحفـص  ره  یقرواپ  رد  هدـش و  هدروآ  نآ  یعرف  ياه  ناونع  اب  هلاقم  نتم  سپـس  .تسا  هدـمآ  بطاـخم  یگداـمآ 

.تسا هدش  هدروآ  نآ  عبانم  هلاقم  ره  نایاپ  رد  .تسا  هدیدرگ  رکذ 

« روهظ ریدغ و   » ياه تسشن  شرازگ 

هلحرم هس  نیا  یط  .تسا  هدش  رازگرب  ناهفصا  رد  ( 1 «) روهظ رصع  رد  ریدغ  یلجت   » عوضوم اب  یصصخت  یملع  تسشن  هس  نونکات 
.ددرگ یم  میدقت  اهنآ  شرازگ  ًالیذ  هک  هتفرگ ، رارق  صصخت  لها  دیتاسا و  يوگتفگ  ثحب و  دروم  روکذم  هلئسم 
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ناهفصا هیمئاق  لاس 1390 ،  لوا :  تسشن 

نیا رد  .دـیدرگ  رازگرب  بش  هس  تدـم  هب  تیودـهم  ریدـغ و  طابترا  ناـیب  فدـه  اـب  نابعـش 1432 ق  همین  ماـیا  رد  سنارفنک  نیا 
رغـصا یلع  داتـسا  یفـسوی ، نیـسح  دمحم  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  درفنم ، يرظن  یلع  خیـش  همالع  راوگرزب  دـیتاسا  اه  تسـشن 

ریز حرـش  هب  ناشیا  نانخـس  زا  ییاه  هشوگ  هک  دـنتخادرپ ، عوضوم  هرابرد  ینارنخـس  هب  نایمیحر  نیـسح  دـمحم  داتـسا  یناوضر و 
: تسا

.درک یفرعم  ار  دوخ  زا  دعب  نانیـشناج  ادخ  رما  هب  دنک  نایب  ار  یمالـسا  هعماج  هدـنیآ  فیلکت  هکنآ  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
نآ نامز  رد  هک  دوب ، یلئاسم  تاـیئزج  نییبت  يارب  مه  راـیع و  لـماک  ِیمالـسا  تموکح  کـی  لیکـشت  يارب  مه  ایـصوا  یفرعم  نیا 

.تشادن دوجو  اهنآ  همه  نایب  ناکما  ترضح 

دش و مالعا  ریدغ  رد  هلئـسم  نیا  هک  دشاب ؛ اراد  ار  تمـصع  ماقم  دیاب  مه  نآ  نِّیَبُم  دـشاب  موصعم  دـیاب  نید  سِّسَُؤم  هک  روط  نامه 
.تفای یلمع  ققحت 

لاناک زا  نآ  قیبطت  مالـسا و  ندرک  هدایپ  یکی  تسا : رولبتم  ریدغ  فده  هس  رد  روهظ  رـصع  رد  ریدغ  فادها  لماک  قیقد و  ققحت 
.یمالسا تما  نیب  فالتخا  عفر  موس  و  یناهج ، رتسگ  لدع  یهلا  تموکح  لماک  ققحت  مود  و  حیحص ،

یهورگ لد  رد  دُُحا  ردب و  ياه  هنیک  عناوم  نیا  زا  یکی  و  دنتـسه ، عناوم  نآ  ناگدننگ  داجیا  ریدغ  ققحت  هار  رـس  رب  عناوم  زا  یکی 
.دندرک یم  داجیا  عنام  ریدغ  هار  رس  رب  ًادمع  اه  هدقع  نیا  بحاص  دوب و 

یگدنز ماک  رد  ًالمع  ریدغ  و  دوش ، هتشادرب  ریدغ  هار  رس  زا  عناوم  نیا  هک  تسشن  يزور  راظتنا  رد  دیاب  عناوم ، نیا  فادها و  نآ  اب 
.تسا روهظ  زور  نامه  هک  دریگ ، ياج  ناهج  مدرم 
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تفرعم و ملع و  هب  ندیـسر  زا  دـنترابع  فدـه  هس  نآ  .تسا  ریدـغ  رد  اـهنآ  لاـمک  هک  تسا  رظن  رد  ناـسنا  تقلخ  زا  فدـه  هـس 
.ندش ادخ  صاخ  هدنب  زرم  هب  ندیسر  یگدنب و  تیدوبع و  هب  ندیسر 

نید کی  هک  اجنآ  ات  تسا  نایدا  همه  رب  یهلا  نید  هبلغ  یکی  هک  تسا ، فده  ود  يارب  دنوادخ  يوس  زا  مالـسلا  مهیلعایبنا  لاسرا 
.دنوش قفوم  نآ  یناهج  شرتسگ  لدع و  طسق و  هب  مدرم  ات  بتک  لازنا  يرگید  و  دشابن ، رتشیب 

ناکما مالـسلا  هیلع  مظعالا  هَّللا  هجح  رایع  مامت  تردق  اب  روهظ  رـصع  رد  طقف  لسر  لاسرا  فادها  نیا  تقلخ و  فادها  نآ  ققحت 
.تسا ریذپ 

یلاـعت و رتسب  رد  ار  ناـسنا  اـت  دروآ  دـیدپ  يور  نآ  زا  ار  ریدـغ  شخب  یتسه  راگدـیرفآ  .تسا  ناـسنا  لـماکت  يارب  يرتسب  ریدـغ 
.دهد ناشن  یتسه  ناهج  هب  ار  نآ  لماک  یلجت  و  دنز ، مقر  روهظ  نارود  رد  ار  تیرشب  يراگتسر  تداعس و  دهد و  رارق  لماکت 

تساوتحم و یب  ریدغ  نودب  مالسا  .دوب  دهاوخ  روهظ  شنایاپ  هک  تسا  یهار  زاغآ  ریدغ  تسا : نینچ  خیرات  هثداح  ود  نیا  طابترا 
رد یگدنز  نیریـش  معط  دش و  دهاوخ  نشور  ریدـغ  هب  ناهج  مدرم  زاین  روهظ  زور  رد  .درادـن  یناهج  هاگیلجت  روهظ  نودـب  ریدـغ 

.ددرگ یم  مولعم  ریدغ  رثوک 

ناهفصا هاگشناد  لاس 1390 ،  مود :  تسشن 

هزوح و دیتاسا  تسـشن  نیا  رد  .دـش  رازگرب  ناهفـصا  هاگـشناد  یمالـسا  فراعم  رالات  رد  هینابعـش 1432 ق  مایا  رد  سنارفنک  نیا 
يداقتعا لصا  ود  طابترا  رد  نایوجـشناد  بالط و  روضح  اب  مئاقلا  رظتنم  یلع  رتکد  درفنم و  يرظن  همالع  داتـسا  هلمج  زا  هاگـشناد 

.تسا نینچ  نانارنخس  راتفگ  زا  يرصتخم  هک  دنتفگ ، نخس  روهظ  ریدغ و 
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ادـخ هدـیزگرب  ود  ره  ماـما  ربماـیپ و  و  تسا ، یهلا  يرما  دـنوادخ  یلزا  ملع  رد  تلاـسر  نوـچمه  تماـما  ینعی  ریدـغ  یملع  یلجت 
.دراد همادا  ایند  رخآ  ات  دنور  نیا  دنتسه و 

: زا دنترابع  هک  دومن  یلمع  مادقا  جنپ  رشب  تیاده  يارب  راگدرورپ  تسا و  تیاده  نآ  هتشاد و  یلاع  فده  رـشب  تقلخ  زا  دنوادخ 
رولبتم اهنآ  نیرخآ  اب  مادـقا  راهچ  نآ  .متاخ  توبن  زا  دـعب  ناماما  نییعت  لسر ، لاسرا  ینامـسآ ،) ياه  باتک   ) یحو لقع ، ترطف ،

.دوب دهاوخ  روهظ  رد  نآ  رولبت  تسا و 

ناهفصا هیداوج ،  هیملع  هسردم  لاس 1391 ،  موس :  تسشن 

لیکـشت تیودهم  اب  ریدغ  طابترا  فده  اب  نابعش 1433 ق ، مهدزای  مالـسلا  هیلعربکا  یلع  ترـضح  تدالو  زور  رد  سنارفنک  نیا 
.دش تئارق  ریدغ » هرمث  روهظ  رصع   » ناونع اب  نابعش  همین  مایا  تبسانم  هب  دیلقت  عجارم  زا  یکی  مایپ  ادتبا  هسلج  نیا  رد  .دش 

رون هب  نیمز  هک  تسا  نآ  هجرف  هَّللا  لجع  ناـمز  ماـما  روهظ  رـصع  هعماـج  ياـه  یگژیو  زا  یکی  تسا : هدـمآ  ماـیپ  نیا  يادـتبا  رد 
.ددرگ یم  نشور  راگدرورپ 

روهظ و رصع  رد  يراصن  دوهی و  رب  مالـسلا  هیلع  مظعالا  هَّللا  هیقب  ترـضح  تجح  مامتا  هب  هراشا  اب  مایپ  نیا  زا  يرگید  تمـسق  رد 
یم رگ  هولج  ایند  رد  دوعوم  تشهب  نارود  نآ  رد  .تسا  ییاشامت  زور  نآ  ًاعقاو  تسا : هدمآ  نینچ  ترـضح ، هب  اهنآ  ندروآ  نامیا 

مینیبب ار  زور  نآ  ات  دنادرگ ، زاب  ایند  هب  ار  ام  روهظ  ماگنه  میهاوخ  یم  ادـخ  زا  .دـیامن  یم  هرهچ  ّتنج  زا  یکچوک  تروص  دوش و 
.تسا یندید  ابیز و  ًاعقاو  زور  نآ  رد  مدرم  یگدنز  هکنیا  هچ  مینک ، سمل  ار  تلادع  مامت  و 
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زا يا  هعومجم  گنهرف و  کی  خـیرات و  کی  هدـیقع و  کی  ریدـغ  .تسا  ریدـغ  هرمث  روهظ  رـصع  تسا : هدـمآ  مایپ  نیا  ناـیاپ  رد 
.دنوش یم  حرطم  ریدغ  ماکحا  وا  روضح  اب  هک  تسا ، روما  مامت  سأر  رد  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ینعی  .تساهدیاب 

اه ینارنخس  زا  يا  هصالخ 

دمحم يراـصنا ، رقاـب  دـمحم  روپ ، يدـهم  ربکا  یلع  مالـسا  جـجح  مق  هیملع  هزوح  زا  راوگرزب  نیققحم  دـیتاسا و  تسـشن  نیا  رد 
هرابرد نخـس  داریا  هب  ینودیرف  اضر  دمحم  رتکد  نایمیحر و  نیـسح  دـمحم  یفـسوی ، نیـسح  دـمحم  یناسارخ ، يراودـیما  قداص 

: تسا نینچ  نانارنخس  ياه  هتفگ  زا  يا  هدیزگ  .دنتخادرپ  روهظ » رصع  رد  ریدغ  یلجت   » عوضوم

و تسا ، هدـشن  راک  هزات و  ثحب  کی  یلو  دـیآ ، یم  رظن  هب  هداس  ندینـش  يادـتبا  رد  هکنیا  اب  روهظ » رـصع  رد  ریدـغ  یلجت   » ثحب
ره دوش و  کیکفت  لمکا  روط  هب  ثحب  نیا  بناوج  دیاب  نیاربانب  .تسا  هار  زاغآ  رد  هدشن و  هتخادرپ  نآ  هب  يدـج  روط  هب  نونکات 

دروآ و میهاوخ  تسد  هب  يا  هدـشن  حرطم  هدینـشان و  بلاج و  تارمث  ثحب  نیا  ریـسم  رد  .دریگ  رارق  قیقحت  دروم  هناگادـج  کـی 
.تسشن دهاوخ  رمث  هب  روهظ  رصع  رد  ریدغ  یلجت  عوضوم 

.تسا ثحب  نیا  زمر  ود ، نیا  يدنب  عمج  سپـس  رگید و  يوس  زا  روهظ  رـصع  وس و  کی  زا  ریدـغ  تخانـش  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
نتخاس میهافم و  كرد  نآ  هدوب و  تذـل  ندرک و  كرد  ندیـشچ و  لباق  نونکات  ریدـغ  زا  یمین  هک  دوش  یم  زاغآ  اـجنیا  زا  لاؤس 
ناسنا مامت  هب  ار  نآ  تذل  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  اب  هک  تسا  ریدغ  یلَمَع  ققحت  نآ  رگید  مین  اما  .تسا  نآ  ساسا  رب  داقتعا 

«. تسا نیمز  تایح  وا  روهظ  : » دندومرف هکنانچ  دناشچب ، تادوجوم  همه  هکلب  اه 
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زا ار  میظع  تکرب  نیا  یناسک  هچ  هک  مینادـب  میـسانشب و  ار  روهظ  رـصع  ات  ریدـغ  یلمع  ققحت  زا  نیعنام  دـیاب  هک  تساج  نیمه  زا 
.دنتخیر مدرم  ماک  رد  ار  هفیقس  خلت  رهز  مه  دندش و  ریدغ  ینیریش  ندیشچ  عنام  مه  نانیا  .دنتفرگ  مدرم  تسد 

نامز ماما  روهظ  اب  ود  ره  نیا  هک  مدرم ، ماـک  هب  نیریـش  ِریدـغ  نتخیر  يرگید  تسا و  مدرم  ناـج  زا  هفیقـس  ِّمس  ندودز  یکی  سپ 
«. ًاروج ًاملظ و  تِئُلم  امک  ًالدع  ًاطسق و  هب  ضرالا  هَّللا  ألمی  : » دیامرف یم  هکنانچ  تفای ، دهاوخ  ققحت  مالسلا  هیلع 

هگن هدنز  ناشلد  رد  هظحل  ره  ار  ریدغ  هرابرد  هدنام  لد  رب  يوزرآ  درک و  رت  هنشت  نآ  هب  تبـسن  ار  مدرم  ریدغ  زا  تعنامم  اب  هفیقس 
.دبای ققحت  هک  هزور  دیما  هب  تشاد 

نآ تایلک  تالامتحا و  ساسا  رب  مینک و  نایب  دوخ  رکف  زا  ار  روهظ  رـصع  رد  ریدغ  تایلجت  میرادـن  قح  ام  هک  مینادـب  دـیاب  نونکا 
زا ار  تایلجت  نآ  همه  و  مینک ؛ هعجارم  هراـب  نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تاـملک  نآرق و  هب  دـیاب  هکلب  مینک ، ریـسفت  ار  یلجت 
نآ ات  ایند  لوا  زا  هک  داتفا  دـهاوخ  یتاقافتا  هکنآ  صوصخ  هب  .میریگب  ربخ  دـنناد  یم  ار  روهظ  هدـنیآ  هک  یناسک  دـنوادخ و  ناسل 

.تسا هداتفین  قافتا  زور 

نوریب نیمز  ياه  جـنگ  یهلا  هدارا  اب  دوش و  یم  لماک  اه  لقع  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  هراشا  کـی  اـب  هک  تسا  يزور  نآ  روهظ 
قالخا داقتعا و  رکف و  رد  تالامک  مامت  زا  يدـنب  عمج  کی  هکنیا  رت  بلاج  .دـیآ  یم  شیپ  يدـیدج  يداصتقا  عاضوا  دـیآ و  یم 

.مییوگ یم  نخس  تشهب  نوچ  مه  هدیشچان  یتذل  میظع و  رما  زا  هک  مینادب  سپ  .دوش  یم  ققحم  مدرم 

هب ار  ناهج  نآ  تینارون  دـنوش  عمج  ینامز  فرظ  کی  رد  یتقو  هک  دنتـسه ، ملاع  عیاـقو  نیرتگرزب  روهظ  ریدـغ و  رگید  هاـگن  رد 
.دناسر دهاوخ  يورخا  يویند و  داعبا  رد  بولطم  تمظع  جوا 
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ماجنا نآ  ِییاهن  غیلبت  ریدـغ  رد  هک  يزور  ات  دـندش  ثوعبم  نآ  غالبا  يارب  ءاـیبنا  همه  هک  تسا  يزیچ  نآ  ریدـغ  رگید  یهاـگن  رد 
یلو دبای ، ققحت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  سپ  ات  تفر  یم  ناشیاه  تما  ءایبنا و  يوزرآ  نیا  .دنتـسشن  نآ  ققحت  راظتنا  هب  دش و 

.دش تیرشب  تاجن  یلصا  راکهار  نیا  هار  دس  دش و  عنام  هفیقس 

مامت تروص  هب  ریدغ  هک  دریگ ، رارق  هعلاطم  دروم  دیاب  ءایبنا  همه  يریدغ  ِنامرآ  ققحت  زور  ناونع  هب  روهظ  راگزور  هک  تساجنیا 
عالطا طقف  میناد  یم  ام  هچنآ  و  تسا ، یندرک  كرد  نآ  ققحت  زور  رد  طقف  اه  یلجت  نیا  رثکا  .دیسر  دهاوخ  روهظ  هصنم  هب  رایع 

.میشاب دهاش  کیدزن  زا  هک  يزور  ات  تسا  ینتفای 

زور رد  دـنام و  مدرم  لد  رب  خـیرات  لوط  رد  نآ  يوزرآ  هک  تسا ، ریدـغ  یهلا  تموکح  سوملم  ساسحا  ریدـغ  رگید  یهاـگن  رد 
.دوب دهاوخ  يونعم  يدام و  يایازم  همه  لماش  هک  درک ، دنهاوخ  ساسحا  دوجو  مامت  اب  ار  نآ  روهظ 

تالاؤس هب  خساپ  زا  يا  هصالخ 

خـساپ روهظ » رـصع  رد  ریدـغ  یلجت   » عوضوم هرابرد  نیرـضاح  ياه  شـسرپ  هب  رـضاح  باتک  ِتالاقم  ناگدنـسیون  هسلج  نیا  رد 
: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دنداد ،

 : لوا لاؤس 

؟ مینک یط  دیاب  ار  یلحارم  هچ  روهظ  رصع  رد  ریدغ  یلجت  ِرواب  ندنازومآ و  نتخومآ و  يارب 

 : خساپ

رد یسراف  یبرع و  نابز  هب  ینمض  لقتـسم و  تروص  هب  و  تسا ، هراب  نیا  رد  تافیلأت  عبانم و  هب  هعجارم  روهظ  ریدغ و  نتخومآ  هار 
ود نیا  هعلاطم  .تسا  سرتسد 
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هلئـسم نیا  هرابرد  یمومع  یناسر  عالطا  اب  یعامتجا ، توافتم  ياهطیحم  رد  یغیلبت  فلتخم  ياه  هویـش  رد  نآ  ندـنازومآ  هلحرم و 
داجیا ام  رد  روهظ  لسع  زا  رت  نیریش  راگزور  رد  نیریش  ریدغ  تذل  ندیشچ  راظتنا  قایتشا  نآ  هرمث  هک  تساجنیا  .دوش  یم  ققحم 

.دیامن یم  ادیپ  لمع  داقتعا و  رکف و  رد  رت  يوق  یگنر  جرف  راظتنا  و  دنک ، یم 

 : مود لاؤس 

؟  تسا هدیسر  ام  تسد  هب  یمک  بلاطم  روهظ  رصع  رد  ریدغ  یلجت  هرابرد  ایآ 

 : خساپ

تیب لها  بتکم  هعیش و  دض  رب  خیرات  لوط  رد  ناشناوریپ  تنس و  لها  نامکاح  هک  یگنهرف  دیدش  تازرابم  مالسا  خلت  هتشذگ  رد 
هرابرد مه  ییاوتحمرپ  ینغ و  ثاریم  همه  نیا  اب  اما  تسا ؛ هدش  دوقفم  ام  ياملع  ياه  باتک  زا  يرایـسب  دـنا ، هتـشاد  مالـسلا  مهیلع 

روهظ رـصع  رد  ریدغ  یلجت  هرابرد  ار  كرد  ساسحا و  نیرت  لماک  ناوت  یم  هک  تسام ، تسد  رد  روهظ  رـصع  هرابرد  مه  ریدغ و 
.دهدب ام  تسد  هب 

 : موس لاؤس 

؟ تسین یمومع  نایب  لباق  روهظ  رصع  رد  ریدغ  یلجت  هب  طوبرم  تایاور  زا  یخرب  ارچ 

 : خساپ

تهج نیمه  هب  هتشاد ، یلقع  دشر  يداقتعا و  هجرد  رظن  زا  نوگانوگ  ياه  بطاخم  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تاشیامرف  هک  اجنآ  زا 
نتفرگ رظن  رد  نودـب  ار  ناـشیا  تاـشیامرف  همه  میهاوخب  اـم  رگا  .دـنداد  یم  قیبـطت  بطاـخم  كرد  اـب  ار  دوخ  تاـشیامرف  حـطس 

نآ راکنا  يریگ و  ههبج  هب  رجنم  تسا  نکمم  میهد  رشن  مومع  حطس  رد  دونش  یم  ار  نآ  هک  یبطاخم 
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يارب رام ا  مـالک  زا  يزارف  هاـگره  و  دـینکن ، لـقن  اـج  همه  ار  اـم  نانخـس  همه  دـنا : هدومرف  ناـشیا  دوخ  هکنیا  اـمک  دوش ، ثیدـح 
.دییامن كاسما  تسا  لکشم  وا  يارب  نآ  لوبق  دیدومن  ساسحا  دیدرک و  لقن  یبطاخم 

ای راکنا و  بجوم  دـنرادن  میلـست  هیحور  هک  یناسک  يارب  تسا  نکمم  الاب  قفا  رطاـخ  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تاـملک  یـضعب 
يارب یتامدـقم  زین  دراوم  یخرب  رد  .درک  كاسما  اه  تیعقوم  یخرب  رد  بلاطم  یخرب  لقن  زا  دـیاب  اذـل  .دوش  نآ  هب  تراسج  یتح 

.درادن دوجو  تیعقوم  نآ  يارب  نامز  یلو  تسا  مزال  نایب 

 : مراهچ لاؤس 

؟ دوب دهاوخ  ریدغ  یلجت  زا  يا  هولج  مه  زور  نآ  ینعی  دراد ؟ مه  تعجر  راگزور  هب  یطبر  روهظ  رصع  رد  ریدغ  یلجت  ایآ 

 : خساپ

.دوب دهاوخ  روهظ  رصع  همادا  هک  تسا ، تعجر  رصع  رد  ریدغ  یلجت  زا  یتمسق  ًانیقی  تایاور  قبط 

 : مجنپ لاؤس 

؟ دنک یم  ادیپ  یلجت  روهظ  رصع  رد  مییوگب  هک  هتشادن  یلجت  ریدغ  روهظ  زا  لبق  ایآ 

 : خساپ

تسا توافتم  ود  نیا  یلجت  لکش  قیداصم و  دراوم و  یلو  درادن ، نآ  ِروهظ  زا  لبق  تایلجت  اب  یتافانم  روهظ  رـصع  رد  ریدغ  یلجت 
طقف ثحب  نیا  زا  روظنم  هکلب  تسا ، روهظ  رصع  رد  طقف  ریدغ  یلجت  هک  تسین  نیا  روظنم  نیا  ربانب  .دراد  مه  زا  ادج  هدنورپ  ود  و 

تایلجت هب  راک  و  دوب ، دهاوخ  هنوگچ  هک  تسا  روهظ  رصع  رد  ریدغ  تایلجت  نایب 
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.دوب دهاوخ  روهظ  رصع  رد  طقف  ریدغ  لمکا  یلجت  هکنیا  رب  هفاضا  .دوش  ثحب  هناگادج  دیاب  هک  درادن  روهظ  زا  لبق 

رد تکراشم  و  روهظ ، رـصع  رد  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ِيرادمتیالو  تذـل  كرد  و  ریدـغ ، یّلجت  راگزور  رد  روضح  يوزرآ  اب 
یلجت نیرت  لماک  يارب  یهلا  نید  راد  ثاریم  نیرخآ  راوتـسا  ياه  ماگ  هار  هب  مشچ  ریدـغ ؛ مولظم  يارب  ماـقتنا  اـب  ریدـغ  قح  هداـعا 

.دنام میهاوخ  شروهظ  رصع  رد  ریدغ 

زییاپ 1391 ش ریدغ 1433 ق ،  دیع 

هلآو هیلع  هللا  یلص  یبن  رثوک  ناتسریدغ  زکرم  ناهفصا ، 
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هلآو هیلع  هللا  یلص  یبن  رثوک  ناتسریدغ  زکرم  ریدغ : هاگیلجت  روهظ  رصع 

هدیکچ

تمایق ات  روهظ و  ات  تقلخ  زاغآ  زا  ریدغ   . 1

روهظ مایا  ات  ریدغ  عنام  هفیقس   . 2

ریدغ مایپ  اب  روهظ   . 3

نید ملع ، لقع ، تلادع ، روهظ :  مایا  رد  ریدغ  راثآ   . 4

همدقم

هبرجت نونکاـت  تیناـسنا  هک  هنوگ  نآ  تسا  تمحر  ِلوزن  و  تسا ، زجاـع  نآ  روصت  زا  رـشب  هک  تسا  يا  هنارکیب  قفا  روـهظ  رـصع 
ییامنرود مییوگب  هچ  ره  سپ  .تسا  هدیسرن  اجنآ  هب  تیرشب  لقع  زونه  هک  يا  هنوگ  رد  تسا  دشر  یلاعت و  ِلامک  و  تسا ، هدرکن 

زبسرـس زا  يزادـنا  مشچ  میرورپـب  نهذ  رد  يروـصت  ره  و  میا ، هدروآ  ناـمیا  میا و  هدینـش  طـقف  هک  تسا  هدـیدان  تـشهب  کـی  زا 
دوب دهاوخن  ساسحا  لباق  نآ  تذل  دوشن  ققحم  ات  هک  تساهوزرآ 
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میتسه ردام  محر  رد  ینینج  نوچمه  اّما  دشخب ، یم  توالح  ار  نامماک  نآ  ِدای  یتح  هک  تسا  نیریش  ردق  نآ  روهظ ، هتخانشان  نیا 
هب یخلت  رهز  نانچ  هفیقـس  هکنآ  صوصخ  هب  تفای ؛ میهاوخن  رد  ار  نآ  تقیقح  مینکن  یگدـنز  راـگدرورپ  تّجح  راـنک  رد  اـت  هک 
رب شروضح  زور  يوـسارف  زا  دوـعوم  زور  نآ  ندـید  هک  هتخیوآ ، ناـهج  رـسارس  رب  ار  ملظ  راـت  هریت و  ياـه  هدرپ  هدـناشچ و  همه 

.تسا تخس  رایسب  ام  هتفرگ  رابغ  نامشچ 

ِتبکن زا  هدش  خلت  ياه  ماک  و  دننک ، میسرت  ریدغ  مان  هب  ار  روهظ  ِراگزور  يابیز  ياهریوصت  ات  دننآ  رب  ییاه  ملق  رـضاح  باتک  رد 
هب ار  روضح  روهظ و  تذل  یتاظحل  يارب  و  دنزاس ، رطعم  میراد  شیپ  رد  هک  روهظ  هرطاخ  رپ  ياهزور  دای  ندرک  هدـنز  اب  ار  هفیقس 

.دنناشچب ام 

نیموصعم ياه  تراشب  دنوادخ و  مالک  زا  هتفرگرب  هدـیکچ ، اه  ملق  نیا  زا  روهظ  رد  ریدـغ  گنـشق  ياهزور  ِگنر  گنر  زا  هچنآ 
یم مالسلا ، مهیلع  ناماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  مالک  زا  ماهلا  اب  .دنا  هداد  ربخ  نیریـش  ياهزور  نآ  زا  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع 

هک تسا  يزیچ  نامه  نیا  و  دهد ، ناشن  ام  هب  ار  لسع  زا  رت  نیریـش  راگزور  نآ  ياکنخ  تفاطل و  هک  دروآ  تسد  هب  یجیاتن  ناوت 
.دنا هتشاد  رظن  رد  روهظ  ِيریدغ  راگزور  زا  حیحص  يروصت  نتخومآ  اب  باتک  نیا  نازادرپ  ملق 

، دهد یم  ناشن  ار  دوخ  باتک  نیا  تالاقم  رد  هدرک و  یّلجت  نآ  رد  ریدغ  هک  روهظ  رصع  يابیز  يامنرود  نیا  زا  لابقتسا  ناونع  هب 
کی روهظ ، ِرظتنم  تسود و  ریدـغ  ياهرکف  نآ  همه  زا  ماهلا  اب  هدرک و  رورم  ار  زبسرـس  غاـب  نیا  همه  هعومجم  نیا  نیزاـغآ  هلاـقم 

هعلاطم يارب  ار  نیبطاخم  قایتشا  وس  کی  زا  ات  تسا ؛ هدرک  هئارا  اهنآ  زا  يدنب  عمج 
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.دهد رارق  ناگدنناوخ  رایتخا  رد  ار  رضاح  باتک  زا  امن  مامت  يولبات  کی  رگید  يوس  زا  و  دیامن ، نادنچ  ود  تالاقم 

: دیامن یم  لابند  ار  روهظ  اب  ریدغ  طابترا  ریز ، نیوانع  اب  یلصا  تمسق  راهچ  رد  هلاقم  نیا 

تمایق ات  روهظ و  ات  تقلخ  زاغآ  زا  ریدغ ، فلا . 

روهظ مایا  ات  ریدغ  عنام  هفیقس ، ب . 

ریدغ مایپ  اب  روهظ  ج . 

روهظ مایا  رد  ریدغ  راثآ  د . 

تمایق ات  روهظ و  ات  تقلخ  زاغآ  زا  ریدغ 

مالسلا مهیلعدمحم  لآ  دمحم و  تیالو  تبحم و  نامه  هک  دبای ، یم  نایاپ  ریدغ  اب  دراد و  همادا  ریدغ  اب  هدش و  زاغآ  ریدغ  اب  َملاع 
.تسا هدوب  ریدغ  مایپ  غالبا  ناربمایپ  تلاسر  نیرتمهم  ساسا  نیمه  رب  و  تسا ،

.دراد همادا  دنور  نیا  تمایق  ات  هتـشاد و  زاین  نادب  لوا  زور  زا  هک  تسا  راگدیرفآ  اب  ناسنا  دنویپ  هقلح  رارمتـسا  ریدـغ  میدـقتعم  ام 
لامک هار  ِورهر  ناسنا  عقاو  رد  .تسا  ناسنا  َمیقَتـسُملا » َطارِّصلا  اَنِدِها   » تساوخرد هب  خساپ  تیرـشب و  ییارگ  یجنم  هب  خساپ  ریدغ 

.دیدرگ یفرعم  ریدغ  رد  نآ  رگتیاده  ياوشیپ  دش و  لیمکت  ریدغ  رد  هک  یهلا ، ِنّودم  همانرب  اب  تسا 

راکفا یهلا  لوقاش  ریدغ  .دـهد  یم  رارق  رـشب  رایتخا  رد  ار  یتسه  ناهج  زا  يرادرب  هرهب  هویـش  نیرتهب  ریدـغ  مییوگب : دراد  اج  سپ 
.تسا هدوب  راگدرورپ  فرط  زا  شجنس  نازیم  اهنت  خیرات  لوط  رد  هک  تسا 
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ءایبنا هکئالم و  و  دش ، يراذگ  هیاپ  ادـخ  هدـنیامن  هداتـسرف و  ِشزومآ  اب  تقلخ  زاغآ  زا  دـیحوت  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  نیاربانب 
لامک : » مییوگب هک  تسابیز  هچ  .دش و  مالعا  ریدغ  رد  تمظع  نیا  جوا  و  دنتخومآ ، مالـسلا  هیلع  موصعم  هدراهچ  زا  ار  دیحوت  مه 

«. دش مالعا  ریدغ  اب  دوب ، شراظتنا  رد  تقلخ  زاغآ  زا  ناسنا  هک  یهلا  تیاضر  تمعن و  نید و 

تنم ار  تثعب  دـیامن : یم  میـسرت  یبوخ  هب  ار  دـنور  نیا  هک  هدروآ  نآرق  رد  روهظ  ریدـغ و  تثعب و  هرابرد  ریبعت  هس  ناّنم  دـنوادخ 
هدرک و مالعا  دوخ  نید  لاـمک  ار  ریدـغ  و  »(1) ؛ ًـالوسَر مِهیف  َثََعب  ِذا  َنینمؤملا  یَلَع  ُهَّللا  َّنَم  دََـقل  : » هدومرف هدرمـش و  قلخ  رب  دوـخ 

(3) «. اهِّبر ِروِنب  ُضرَالا  ِتَقَرشَا  َو  : » هدومرف هدروآ و  باسح  هب  یهلا  رون  ِشبات  ار  روهظ  و  »(2) ؛ مُکَنید مَُکل  ُتلَمکَا  َموَیلا  : » هدومرف

.دیـسر هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دعب  نارود  هب  ات  درک  یط  ار  دوخ  ریـسم  ریدغ ، ات  تثعب  زا  تثعب و  ات  تقلخ  زاغآ  زا  ریـسم  نیا 
رد تابجاو  بجوا  و  دش ؛ یم  یلمع  ترـضح  نآ  زا  دـعب  دـیاب  هک  دوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  یئارجا  همانتیـصو  ریدـغ  عقاو  رد 

سِّسؤم دننامه  نید  نِّیبُم  ریدـغ  رد  ینعی  .دـمآ  یم  باسح  هب  تفالخ  ینیـشناج و  قیقد  يانعم  هک  دوب  تماما  یبن  نادـقف  راگزور 
جوا دور و  شیپ  دوخ  هُّلق  ات  دنور  نیا  دیاب  هتفر  ایند  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  نونکا  .تسا  تمـصع  ماقم  هک  دش  یفرعم  نآ 

.دوش تقلخ  ِيراذگ  هیاپ  نیا  عنام  تسناوت  دهاوخن  دشاب -  هفیقس  رگا  یتح  یعنام -  چیه  دریگ و 

اّما تفای ؛ ققحت  یهلا  ناحتما  درک و  فرحنم  تشهب  تسار  هار  زا  ار  رـشب  راکفا  اـهزغم و  هفیقـس  ياـه  هنتف  تقوم ، یناـمز  رد  رگا 
هرابرد دوخ  رما  يارجا  رب  راگدرورپ  هدارا 

.164: نارمع لآ  - 1
.3 هدئام : - 2
.69: رمز - 3

روهظ رصع  رد  ریدغ  www.Ghaemiyeh.comیلجت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 39 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11449/AKS BARNAMEH/#content_note_22_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11449/AKS BARNAMEH/#content_note_22_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11449/AKS BARNAMEH/#content_note_22_3
http://www.ghaemiyeh.com


23 ص :

(1) «. یلُسُر اَنَا َو  َّنَِبلغَال   َ ُهَّللا َبَتَک  : » هدومرف هک  اجنآ  داد  دهاوخ  ناشن  ار  دوخ  روهظ  نامز  رد  هک  تسا  يا  هناوتشپ  ریدغ ،

نودب ریدغ  ریدغ و  نودب  مالـسا  .تسا  رـشب  ِیلاعت  ِلماک  یّلجت  ریدغ و  ِمیقتـسم  طارـص  یلیـصفت  ياهتنا  روهظ  تفگ : دیاب  نونکا 
زج ریدغ ، رد  ّبر  تیاضر  ِرهُم  نآ  تیالو و  رد  هدیسر  جوا  هب  ِتمعن  نآ  نید و  رد  هدش  مالعا  ِلامک  نآ  .دوش  یمن  یلجتم  روهظ 

.دش دهاوخن  یلمع  روهظ  اب 

رد یهلا  نودم  همانرب  نآ  .دراد  هدـهع  رب  ار  توبن  متخ  ِیناهج  تلاسر  هک  تسا  يرگتیادـه  ياوشیپ  نآ  روهظ  زور  رد  ریدـغ  ماما 
هک داد  دهاوخ  ناشن  ار  دوخ  روهظ  رـصع  رد  راگدیرفآ  اب  ناسنا  ِدنویپ  جوا  .ددرگ  یم  یلجتم  روهظ  راگزور  رد  وا  تسد  هب  ریدغ 

.دهد یم  ناشن  همه  هب  ار  قلخ  ادخ و  نیب  ندوب  هطساو  هک  تسوا  و  ، (2)« أَلَملا ُّمُأَت  َتنَا  َكاَرن َو  انارَت و  یتَم  »

بجوا زور  نآ  .دوش  یم  قـقحم  تقلخ  ِناـهج  تاـیئزج  زا  هاـگآ  یماـما  تسد  هب  یتـسه  ناـهج  زا  يرادرب  هرهب  نیرتـهب  زور  نآ 
تـساوخرد هب  خساپ  تسا  ینامز  رید  هک  دـنمهف  یم  مدرم  زور  نآ  .دـهد  یم  ناشن  ار  دوخ  یلمع  يانعم  تسا  تماما  هک  تابجاو 

.دنتشادن هجوت  نادب  یلو  دندوب ، هدرک  تفایرد  ار   (3)« َمیقَتسُملا َطارِّصلا  اَنِدِها  »

تسرد هدرپ  یب  راکفا ، شجنـس  زارت  زور  نآ  .دریگ  یم  رارق  لمع  دروم  ًاقح  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ِيریدغ  همانتیـصو  زور  نآ 
نایناهج لوقع  رب  ملع  رازاب  نیرت  هدرتسگ  رد  ریدـغ  ِماما  طسوت  یـسانشادخ  دـیحوت و  زور  نآ  .درک  دـهاوخ  نییعت  تسردان  زا  ار 

هضرع

.21: هلداجم - 1
.هبدن ياعد  - 2

.6: دمح - 3
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«! تسا روهظ  رصع  رد  اهنت  ریدغ  یعقاو  یلجت  : » تشون نامسآ  هنیس  رب  الط  طخ  اب  دیاب  هک  تسا  زور  نآ  و  دش ؛ دهاوخ 

روهظ مایا  ات  ریدغ  عنام  هفیقس 

هبرجت هفیقـس  يوس  زا  ار  یکانلوه  هبرـض  دوب ، شناگدنب  هب  راگدرورپ  هیده  دـش و  میدـقت  تیرـشب  همه  هب  هک  ریدـغ  یهلا  همانرب 
رانک يانعم  هب  هک   (1)« ِهَّللا ُباتِک  اُنبـسَح   » هلمج اب  .دروآ  ناغمرا  هب  اـه  ناـسنا  يارب  ار  یعقاو  ِیتخب  نوگن  هکلب  یتخبدـب  هک  درک ،

.دش خلت  ناشماک  رد  رشب  ياهوزرآ  هب  ندیسر  رد  ریدغ  ِنیریش  معط  دوب ، دنوادخ  يوس  زا  هدش  نییعت  ِماما  نتشاذگ 

، هفیقس هنارباج  تیمکاح  اب  .درک  زاب  رشب  لک  نیملـسم و  يارب  ار  منهج  ياهرد  تسب و  ار  ریدغ  رد  هدوشگ  ِتمحر  ياهرد  هفیقس 
اب رگید  يوس  زا  و  دـننادرگ ؛ زاب  مدرم  یگدـنز  ماک  هب  ار  هتفر  تسد  زا  ِریدـغ  دنتـسناوتن  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ِناماما  وس  کی  زا 
زا دـعب  نید  زا  يا  هزات  لـصف  ریدـغ  تفگ : دـیاب  هملک  کـی  رد  .تفر  شیپ  هقرفت  يوس  هب  رـشب  هفیقـس  رد  ریدـغ  نتـشاذگ  راـنک 

! دنتشگ زاب  تیلهاج  هب  مدرم  هفیقس  تسد  هب  ریدغ  ِقح  بصغ  اب  و  دش ، ناهنپ  هفیقس  تملظ  هدرپ  رد  هک  دوب  تلاسر 

نیمه زا  و  تسا ، هدرک  ربارب  دـنچ  روـهظ  هب  ار  ناـنآ  دـیما  هتـشاد ، اور  مدرم  رب  هک  یملظ  هفیقـس و  تاـیانج  هک  تساـج  نـیمه  زا 
، تسا نید  ِيدوبان  زا  نانمـشد  ندرک  سویأم  روهظ  .دوب  دهاوخ  شنارادـفرط  ریدـغ و  دـض  ندرک  دوبان  اب  روهظ  زاغآ  هک  تساج 

.درک سویأم  ار  نانمشد  ریدغ  هک  هنوگ  نامه 

عطق رطاـخ  هب  مدرم  .تسا  فدـه  نیمه  يارب  روهظ  و  دـنرادن ، ریدـغ  يوس  هب  تشگزاـب  زج  يا  هراـچ  مدرم  هک  تسا  نآ  تیعقاو 
دندش هدولآ  ناهانگ  عاونا  هب  ریدغ ، ماما  اب  طابترا 

:ص36. دیفم خیش  یلاما  - 1
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دیاب هفیقس ، ِتسد  هب  هتفر  تسد  زا  ریدغ  ناربج  يارب  .دوب  هفیقس  اهنیا  همه  ثعاب  هک  دنداد ، ناوات  اه  یتخس  رقف و  اب  ار  ناهانگ  و 
.درک هدامآ  روهظ  رصع  يارب  ار  دوخ  داد و  ریدغ  ِثراو  اب  تعیب  ِتسد 

هقرفت ندش  نک  هشیر  مالسلا و  مهیلع  موصعم  ناماما  روضح  یهلا و  ِتمحر  لوزن  تیرـشب و  ياهوزرآ  يارب  هار  هفیقـس ، فذح  اب 
زا ریدغ  زور  نآ  .درادن  دوجو  تیالو  نیبصاغ  زا  رت  ملاظ  کش  نودب  و  دوش ، یم  هدـنک  ملاظ  ملظ و  هشیر  روهظ  رد  .دوش  یم  زاب 

.دنبای یم  تاجن  تیلهاج  زا  مدرم  دیآ و  یم  نوریب  هفیقس  هدرپ  تشپ 

و ددرگ ، یمن  هداعا  ریدغ  ماما  روهظ  اب  زج  دش ، دوبان  هفیقـس  تسد  هب  هک  ریدـغ  ّقح  مینک : مالعا  دـنلب  يادـص  اب  دراد  اج  نیاربانب 
.دوش یمن  شوماخ  يودهم  تلادع  بآ  اب  زج  ریدغ  رس  رب  هفیقس  شتآ 

ریدغ مایپ  اب  روهظ 

غیلبت و هیآ  ود  .دناسر  یم  نایاپ  هب  ریدغ  مایپ  اب  دیامن و  یم  تکرح  ریدغ  مایپ  اب  دزیخ و  یم  اپب  ریدغ  مایپ  اب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 
هثدـُحم ِتلع  تثعب  هک  دوش  یم  نشور  همه  رب  موهفم  نیا   (1) «. ضرَالا ِیف  مُهَّنَِفلخَتـسََیل   » هک دسر  یم  روهظ  هب  هیآ  نیا  رد  لامکا 

ات ریدغ  غالبا  روتسد  هک  ددرگ  یم  مولعم  اج  نیمه  زا  .تسا  مالسا  هدننکایحا  دِّدُجم و  روهظ  و  مالسا ، هیقبُم  تلع  ریدغ  و  مالـسا ،
.تسا تمایق  ات  نآ  زا  دعب  روهظ و  زور  ات  ایبنا  هار  همادا  ءاقب و  يانعم  هب  تمایق ،

ناسنا اب  ریدغ  فیلکت  مه  .دنتخادنا  اپ  تشپ  ار  يزیچ  هچ  دنتشاد و  ریدغ  هب  زاین  ردقچ  مدرم  هک  دش  دهاوخ  مولعم  روهظ  رصع  رد 
نآ رد  ریدغ ، اب  اه  ناسنا  فیلکت  مه  اه و 

.55: رون - 1
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.دیامن یم  ریدغ  نداد  تسد  زا  یشومارف و  هجوتم  ار  مدرم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  و  دش ؛ دهاوخ  نشور  زور 

دهاوخ یمتح  نآ  ققحت  هک  هدش  مالعا  مه  روهظ  زور  ياه  هدـعو  و  هدـش ، هداد  روهظ  هدـعو  ریدـغ  رد  هک  تساجنآ  زا  اهنیا  همه 
اب تموکح  ود  ریدغ  رد  .تفای  دـهاوخ  ققحت  روهظ  رـصع  رد  هک  هدـش  میـسرت  ریدـغ  هبطخ  زا  زارف  تسیب  رد  دوعوم  يامیـس  .دوب 

يزیر یپ  يارب  ریدـغ  هک  ییاه  هنیمز  اب  ار  یمود  اما  دنتـسنادن ، ار  یلّوا  ردـق  مدرم  هک  يودـهم ؛ يولع و  دـش : یحارط  روحم  کی 
.درک دنهاوخ  كرد  هدرک  هدامآ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تسد  هب  تلادع  ساسا  رب  یناهج  دحاو  تموکح 

هب ناـمتفگ  زا  هتـشذگ  روهظ  ناـمز  رد  و  هدوب ، ناـمتفگ  تروص  هب  روهظ  اـت  عوـقو  ناـمز  زا  ریدـغ  مییوـگب : هک  تساـج  هب  هچ  و 
.دبای یم  ققحت  یلمع  ییارجا و  تروص 

روهظ مایا  رد  ریدغ  راثآ 

هراشا

ياه تسدرود  هب  مشچ  دـنا و  هتـسشن  هایـس  كاخ  رد  هفیقـس  تسد  هب  اه  نرق  هک  تسا ، ریدـغ  نارظتنم  هاـگداعیم  روهظ  راـگزور 
تذل نآ  بحاص  روضح  اب  ریدغ  نیریـش  دهـش  زا  ات  دـندرگ  یم  زاب  دـنوش و  یم  هدـنز  دـنا  هتفر  هک  نانآ  یتح  .دـنا  هتخود  روهظ 
ریدـغ ِروهظ  رـصع  زا  ییاـمنرود  زج  سک  چـیه  هک  تسا  نآ  هدـناسر ، قاـیتشا  هب  ار  راـظتنا  نیا  هچنآ  .تساـهنآ  قح  نیا  دـنربب و 

! ریدغ ماما  ِراس  هیاس  رد  نتسیز  ندید و  دننام  دوب  یک  ندینش  و  تسا ؛ هدینشن 

تداعـس يارب  یهلا  نّودم  همانرب  نامه  ریدغ  هک  میروآ  دای  هب  دیاب  درک ؟ دـهاوخ  یلجت  ریدـغ  هنوگچ  روهظ  رـصع  رد  هکنیا  اما  و 
ماع و یهاگن  اب  ار  رـشب  تداعـس  نیاربانب  .دـش  هداد  رارق  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  زا  يوریپ  تعاطا و  نآ  نکر  هک  دوب ، رـشب  همه 

.تسیرگن ناوت  یم  صاخ  یهاگن 
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، تسا مزال  یناکم  نامز و  ره  رد  نابز و  داژن و  گنر و  همه  زا  اه  تلم  همه  تداعـس  تاجن و  يارب  هک  یتاهج  همه  ماع ، هاگن  رد 
یم ار  يرایـسب  ياه  هتفگان  اه و  هتـشونلد  يدنمتداعـس ، نیا  نییبت  رد  .دبای  یم  رایع  مامت  یّلجت  روهظ  رـصع  رد  هتفهن و  ریدـغ  رد 

: دروآ نابز  رب  ناوت 

.میا هتفگن  فازگ  دش ، دهاوخ  نیمأت  رشب  يونعم  يدام و  تایح  مییوگب  رگا   . 1

.میا هتفگ  تسرد  دهد ، یم  ناشن  ار  دوخ  ياه  تیلباق  تیاهن  دسر و  یم  جوا  هب  دشر  یلاعت و  رد  رشب  مییوگب  رگا   . 2

نوصم یفارحنا  ره  زا  دـنک و  یم  تکرح  یهلا  فادـها  يوـس  هب  نآ  زا  دـنک و  یم  ادـیپ  ار  میقتـسم  طارـص  رـشب  مییوـگب  رگا   . 3
.میا هتفگ  اج  هب  دوب ، دهاوخ 

.میا هتفرن  ههاریب  دش ، دهاوخ  یلجتم  دوخ  تروص  نیرت  لماک  رد  تسا ، یهلا  نایدا  همه  ساسا  هک  مالسا  هک  مینک  ریبعت  رگا   . 4

رارقرب تشهب  ایند  نیا  رد  ترخآ  ِتشهب  زا  لبق  و  دزاب ، یم  گنر  نآ  ياـه  هنوگ  همه  رد  هنتف  ملظ و  رـش و  هک  مینک  اـعدا  رگا   . 5
.میا هدروآ  نابز  رب  ار  تقیقح  نیع  دننک ، یم  یگدنز  رایع  مامت  ّتینما  اب  تادوجوم  همه  و  دوش ، یم 

رـشب زا  بولطم  تیاـهن  تیاـضر  نیا  دوش و  یم  یـضار  شناگدـنب  زا  دـنوادخ  هک  تسا  يراـگزور  روهظ  رـصع  مییوگب : رگا   . 6
.تسا یتسرد  ياعدا  تسا ،

هتفگ تسرد  داد ، دهاوخ  ناشن  همه  هب  ار  یتسه  ناهج  زا  يرادرب  هرهب  هویـش  نیرتهب  روهظ  رـصع  رد  ریدغ  ماما  مینک  اعدا  رگا   . 7
.میا

تادوجوم همه  دوش و  یم  ناراب  رون  ناهج  و  دریگ ، یم  ارف  ار  نیمز  تینارون  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  تماعز  اب  مییوگب : رگا   . 8
.تسا یتسرد  نخس  درک ، دنهاوخ  راختفا  ّتینارون  نیا  هب 
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و رشب ، تداعس  هدرتسگ  داعبا  یکی  دوب : میهاوخ  هلئسم  ود  يوجتسج  رد  روهظ ، رصع  رد  رشب  يدنمتداعـس  هب  صاخ  هاگن  رد  اما  و 
.دبای یم  ققحت  رشب  تداعس  يارب  هک  یصاخ  ياهراک  يرگید 

تاهج رد  تسا ، ناسنا  یترخآ  ییاـیند و  داـعبا  ینامـسج و  يرکف و  داـعبا  زا  يا  هتخیمآ  هک  رـشب  يدنمتداعـس  هدرتسگ  داـعبا  اـما 
: میرامش یم  رب  ار  اهنآ  زا  يدراوم  هک  تسا  شرامش  لباق  يرایسب 

تلادع

یکـش .تسا  روهظ  رـصع  رد  ریدغ  یلجت  تارمث  زا  یکی  رـشب ، يونعم  يدام و  تایح  رد  رثؤم  ياه  هیواز  همه  زا  تلادع  يرارقرب 
.تسا هار  نیا  رد  ماگ  نیلوا  هکلب  و  تفرگ ، رظن  رد  تلادع  تیبثت  يارب  يا  همدقم  ار  ملظ  ندرک  نک  هشیر  هلئسم  دیاب  هک  تسین 

تاناویح و یتح  اه و  ناـسنا  همه  ار  نآ  معط  هک  دوب ، دـهاوخ  روهظ  رـصع  رد  ریدـغ  ِلدـع  یلومـش  ناـهج  ققحت  هاـگن ، کـی  رد 
.دیشچ دنهاوخ  تادوجوم  همه  هکلب  ناهایگ ،

ساسا رب  یهلا و  رماوا  روحم  رب  فلتخم ، داعبا  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  لوقعم  تدـحو  ًاـعبط  ناـهج و  یمومع  مظن  رگید ، يوس  زا 
.دوب دهاوخ  یعقاو  تلادع  هجیتن  اهنیا  همه  هک  تسا ، مدرم  نیب  مکاح  ِتبحم  يردارب و  مظعالا و  هَّللا  یلو  تاروتسد 

.داد دـهاوخ  ناشن  ار  دوخ  لدـع ، هیاس  رد  هک  تسا  يرگید  داعبا  تورم ، فاصنا و  هب  لمع  یناسنا و  یقالخا و  ياه  شزرا  یلجت 
.دنام یم  ادخ  زا  سرت  طقف  ددنب و  یم  رب  تخر  رگیدکی  زا  مدرم  سرت  يودهم  رصع  رد  يولع  تلادع  اب 
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لقع

رـصع رد  ریدـغ  یلجت  تارثا  زا  رگید  یکی  فلتخم ، لئاسم  زا  مدرم  يالاب  مهف  كرد و  اهرکف و  حطـس  نتفر  الاب  اه و  لقع  دـشر 
تذل دنناوتب  ات  دنبایب ، دوخ  رد  ار  ریدغ  كرد  تقایل  دننک و  ادیپ  ار  ریدـغ  كرد  تیلباق  لوقع  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ؛ دـهاوخ  روهظ 

.دنیامن ساسحا  ار  ریدغ  ماما  هاگشیپ  رد  روضح 

ملع

، یبلق نانیمطا  نیقی و  اب  میقتسم  طارص  هب  ندیـسر  حیحـص و  ملع  هیاس  رد  تسرد  هار  هب  تیاده  نآ و  عاونا  رد  تیلهاج  زا  تاجن 
.تسا نآ  رد  ریدغ  يامن  مامت  یّلجت  روهظ و  رصع  ياهدروآ  هر  زا  همه 

ره رد  حیحص  يرکف  ياه  هیاپ  نتفرگ  رارق  و  یعوضوم ، ره  رد  قح  نخس  هب  عیرس  نتفای  تسد  مولع و  دشر  هلئسم  هنیمز  نیمه  رد 
.دناسر یم  هجیتن  هب  رازه  رب  کی  تعرس  اب  ار  رشب  يدنمتداعس  هک  تسا  يرب  نایم  هار  يا ، هنیمز 

نید

(2)« َنیرِساخلا َنِم  ِهَرِخآلا  ِیف  َوُه  ُهنِم َو  َلَبُقی  نَلَف  ًانید  ِمالسِالا  َریَغ  ِغَتبَی  نَم  َو  ، » (1)« ُمالسِالا ِهَّللا  َدنِع  َنیّدلا  َّنِا  »

، تسا نامه  زین  ریدغ  تقیقح  دبای و  یم  ققحت  روهظ  رـصع  رد  هک  ییاه  ییوگـشیپ  اهوزرآ و  همه  دمآرـس  درک  اعدا  ناوتب  دیاش 
ابیز يوزرآ  نیا  ترسح  نیمز ، رد  ناسنا  روضح  زاغآ  زور  زا  .دشابن  یهلا  ماما  تسد  هب  یهلا  ِنید  تیمکاح  زج  يزیچ 

.19 نارمع : لآ  - 1

.85 نارمع : لآ  - 2

روهظ رصع  رد  ریدغ  www.Ghaemiyeh.comیلجت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 46 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11449/AKS BARNAMEH/#content_note_29_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11449/AKS BARNAMEH/#content_note_29_2
http://www.ghaemiyeh.com


30 ص :

.دوش ریدغ  هچراپکی  نیمز  همه  دبای و  ققحت  راگدرورپ  هدعو  هک  يودهم  رصع  ات  هدنام  اه  لد  رب 

هب ار  صلاخ  نید  هک  تسا  ییاه  ماـگ  نیلوا  رگید ، يوس  زا  یهلا  نید  زا  اـه  هیاریپ  ندرک  فرط  رب  وس و  کـی  زا  تاهبـش  ندودز 
هک دـش  دـهاوخ  یلمع  هاـگنآ  یمادـقا  نینچ  .دریذـپ  ققحت  دـناوت  یمن  تمـصع  ماـقم  تسد  هب  زج  نیا  و  داد ، دـهاوخ  ناـشن  همه 

و دنشاب ، بلاغ  قح  لها  دوش و  هدیچرب  قافن  طاسب  و  دنشاب ، هتشادن  ییامندوخ  نخس و  تردق  دنوش و  لیلذ  یگمه  نید  نانمشد 
.دشاب نشور  ناشیارب  یهلا  نید  هب  مدرم  زاین  دنشاب و  هتفریذپ  ار  دنوادخ  هدنیامن  یهلا و  نیمارف  ربارب  رد  عوضخ  مدرم 

یم یگدـنز  نآ  رد  تسا و  مکاح  نانآ  رب  هک  یعاـمتجا  رد  مدرم و  یگدـنز  ياـج  ياـج  رد  نید  تیمکاـح  اـب  هک  تسا  زور  نآ 
حرطم شفلتخم  لوصف  رد  نید  فراعم  شا و  هدرتسگ  داعبا  رد  نامیا  قیاقح  نآ و  حیحـص  يانعم  رد  یتسرپاتکی  دیحوت و  دـننک ،

و ددرگ ، یم  عطق  ناطیـش  ذوفن  دوش و  یم  هدـیچرب  ناـهانگ  هنیمز  ریدـغ  ياـنبم  رب  ِنید  روضح  اـب  هک  تسا  زور  نآ  .دـش  دـهاوخ 
.دنشچ یم  ار  يرادنید  تذل  اه  ناسنا  دوش و  یم  مولعم  همه  يارب  نید  عیسو  يانعم 
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يراصنا رقابدمحم  روهظ : » رصع  رد  ریدغ  یلجت   » ِثحب ياه  هنیمز 

هدیکچ

.تسا هدرک  ربارب  دنچ  ار  روهظ  هب  دیما  هفیقس ، ِراگزور  یخلت   . 1

« روهظ رد  ریدغ  یلجت   » ِثحب ِزاس  هنیمز  ِتالاؤس   . 2

« روهظ رد  ریدغ  یلجت   » ثحب رد  یملع  تایصوصخ   . 3

« روهظ رد  ریدغ  یلجت   » هرابرد ثحب  ياه  يدورو   . 4

« روهظ رد  ریدغ  یلجت   » هرابرد ثحب  عبانم   . 5

همدقم

شورخ هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دعب  راگزور  رد  نآ  نتفاین  قّقحت  زا  دنشک ، یم  رپ  شرع  ات  ریدغ  مان  ندینش  اب  هک  نانآ  همه 
ریدغ هار  ناگدـننک  دـس  راثن  ار  دوخ  راجزنا  رفنت و  نعل و  هکنآ  زا  سپ  ناگتخوس  لد  نیا  .دزوس  یم  ناشناج  قمع  ات  دـنیآ و  یم 

هک تسه  يدیما  ایآ  دندش ، نآ  عنام  دوب  ریدغ  ِّقح  هک  ییاهزور  نآ  رد  رگا  دنسرپ : یم  دوخ  زا  دنیامن ، یم 
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؟ مینک ساسحا  دوخ  دوجو  مامت  اب  ار  دوعوم  تشهب  نآ  دوشن و  هدینش  شماما  ریدغ و  زج  یمان  یکاخ  هرک  نیا  رب  يزور 

روهظ هب  دیما  قوشم  هفیقس ، ِراگزور  یخلت 

هراشا

نآ رد  ریدغ  هک  مینک  یم  ینیب  شیپ  ار  یلسع  زا  رت  نیریش  راگزور  مالسلا ، هیلع  مظعالا  هَّللا  هیقب  ترـضح  كرابم  مان  يروآدای  اب 
.تسا هدرتسگ  هیاس  یتیگ  رسارس  رب  یهلا  ِتماما  رایع  مامت  تیالو  و  هتفای ، ققحت  رایع  مامت  تروص  هب 

هب زاین  و  هدـشن ، هتخادرپ  نآ  لیـصفت  هب  نونکاـت  هک  تسا  قیمع  یثحبم  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ترـضح  ِروهظ  ریدـغ و  نیب  طاـبترا 
.دنک ییاشگ  زار  ار  نآ  ماهبا  طاقن  هک  دراد  یقطنم  یملع و  یشزادرپ  لیلحت و  عماج و  یقیقحت 

ار يرایـسب  عورف  هک  تسا ، قیقحت  هار  زاغآ  رد  رِکب و  یعوضوم  روهظ » رـصع  رد  ریدـغ  یلجت   » هلئـسم درک  اعدا  ناوت  یم  نیاربانب 
هب رـضاح  هلاقم  .دـش  دـهاوخ  زاب  ام  يور  هب  يدـیدج  باوبا  دوش  هتخادرپ  نآ  ثحابم  هب  رتشیب  هچ  ره  و  تسا ؛ هداد  ياج  دوخ  رد 

: ددرگ یم  میدقت  شخب  راهچ  رد  هک  تسا ، هدش  میظنت  ثحب  نیا  ياه  هنیمز  شیپ  ییاسانش  یفرعم و  ناونع 

.ثحب نیا  زاس  هنیمز  تالاؤس  فلا . 

.ثحب نیا  یقطنم  یملع و  تایصوصخ  ب . 

ثحب نیا  ياه  يدورو  ج . 

.ثحب نیا  عبانم  د . 
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« روهظ رد  ریدغ  یلجت   » ِثحب ِزاس  هنیمز  ِتالاؤس 

هراـبرد .دوـش  یم  حرطم  نآ  هراـبرد  یملع  ياـه  هیـضرف  ساـسا  رب  هک  تسا  یتـالاؤس  دّدـعت  ِورگ  رد  یثـحب  ره  يریگارف  دـشر و 
ار بلطم  زا  يا  هیواز  اـهنآ  زا  کـی  ره  هب  خـساپ  هک  درک ، حرطم  ار  ریز  لاؤس  هدراـهچ  ناوت  یم  روهظ » رد  ریدـغ  یلجت   » عوـضوم

: دیامن یم  نشور 

؟ تساجک رد  تیودهم  اب  ریدغ  طابترا  هطقن   . 1

؟ دراد صاصتخا  روهظ  رصع  هب  طقف  ای  تسا  یلک  روط  هب  تیودهم  رد  ریدغ  یّلجت  ایآ   . 2

؟ دوش یّلجتم  روهظ  رصع  رد  دیاب  هک  هتشادن  یّلجت  ریدغ  رگم   . 3

؟ تسا هدش  یملع  راک  هراب  نیا  رد  رادقم  هچ  نونکات   . 4

میناوت یم  اهنآ  قیبطت  تایّلک و  زا  هدافتسا  اب  ایآ  میـشاب ، هتـشادن  روهظ  رـصع  رد  ریدغ  ینیع  قیقحت  هرابرد  یحیرـص  مالک  رگا   . 5
؟ دوش یم  ققحم  روهظ  رصع  رد  تفر  یم  شراظتنا  ریدغ  رد  هچنآ  مینک  اعدا 

؟ تسا مادک  ریدغ  هدش  حیرصت  فادها   . 6

؟ تسا مادک  روهظ  رصع  هدش  حیرصت  فادها   . 7

؟ دوش یم  ناربج  روهظ  اب  هک  داتفا  یقافتا  هچ  ریدغ  قّقحت  مدع  رثا  رد   . 8

؟ دوش ناربج  شا  هلاس  نادقف 1400  روهظ  ماّیا  رد  دیاب  هک  تسیچ  رد  هفیقس  ماما  اب  ریدغ  ماما  ِقرف   . 9

؟ دراد دوجو  یطابترا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  يرتسگ  تلادع  ریدغ و  نیب  ایآ   . 10

؟ تسیچ هفیقس  تموکح  يانبم  رب  یعامتجا  رب  مکاح  ياضف  اب  ریدغ ، تموکح  يانبم  رب  یعامتجا  رب  مکاح  ياضف  قرف   . 11
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؟ دنک کمک  تیودهم  ریدغ و  طابترا  ثحب  هب  دناوت  یم  تایاور  زا  ییاه  خنرس  هچ   . 12

؟ دشاب هتشاد  رب  رد  ار  روهظ  رصع  رد  ریدغ  هب  طوبرم  بلاطم  دناوت  یم  یثیدح  تاعوضوم  زا  هتسد  مادک  یعبانم و  هچ   . 13

؟ تساشگهار روهظ  رصع  رد  ریدغ  ققحت  هلئسم  يرگنشور  رد  هزادنا  هچ  نعل  تئارب و  ثحابم  ایآ   . 14

« روهظ رد  ریدغ  یلجت   » ثحب رد  یملع  تایصوصخ 

لیلحت رد  ات  میشاب ؛ هلئـسم  نیا  رد  يداقتعا  یملع  قیقد  داعبا  هجوتم  دیاب  روهظ » رد  ریدغ  یلجت   » هرابرد یملع  راک  هب  دورو  زا  لبق 
: تسا هطقن  راهچ  اه  تقد  نیا  تاهج  نیرت  مهم  .میورن  ههاریب  هب  يداقتعا  ياه 

.تسا هدشن  راک  نآ  هرابرد  یصصخت  تروص  هب  نونکات  هک  تسا  یثحب   . 1

.تسا هدماین  تایاور  رد  یبلطم  هراب  نیا  رد  حیرص  میقتسم و  روط  هب   . 2

.میبای تسد  یجیاتن  هب  هراب  نیا  رد  میناوت  یم  تایاور  زا  هورگ  دنچ  يدنب  عمج  زا   . 3

.دوشن هدیشک  تاناسحتسا  هب  لوقعم  دح  زا  هک  میشاب  اه  شزادرپ  يدنب و  عمج  لیلحت و  بظاوم  دیاب   . 4

« روهظ رد  ریدغ  یلجت   » هرابرد ثحب  ياه  يدورو 

هلئسم اب  طبترم  يرکف  ياه  هچیرد  دیاب  روهظ » رد  ریدغ  یلجت   » ثحب هرابرد  یخیرات  یثیدح و  يداقتعا و  عبانم  رد  وجتـسج  يارب 
یفرعم روبزم  ثحب  ياه  هتفایزیر  يارب  لخدم  ُهن  .مییامن  جارختسا  نوتم  يالبال  زا  ار  دوخ  هدشمگ  و  مینک ، ییاسانش  ار 
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.دبای تسد  يدیدج  ياه  يدورو  هب  تسا  نکمم  یققحم  ره  یملع  راک  نمض  رد  هکنیا  هب  ناعذا  اب  دوش ، یم 

.تسا روهظ  مایا  اب  نآ  قباطت  يوس  هب  يا  هچیرد  هدش ، میسرت  میظع  همانرب  نیا  رد  هک  يدنلب  فادها  ریدغ و  رابخا   . 1

ریدـغ فادـها  اب  اهنآ  قیبطت  يارب  يا  هچیرد  دوش ، یم  ققحم  روهظ  نامز  رد  یئزج  یلک و  روط  هب  هچنآ  روهظ و  رـصع  راـبخا   . 2
.تسا

دوب مکاـح  ریدـغ  ماـما  رگا  هک  تسا  نآ  رگناـشن  میراد ، ثیداـحا  رد  نآ  تایـصوصخ  نوؤش و  تماـما و  ماـقم  هراـبرد  هچنآ   . 3
.دیسر دهاوخ  ّتیلعف  هب  هلئسم  نیا  روهظ  رصع  رد  هک  درک ، یم  قرف  يا  هشیر  تروص  هب  ناهج  عاضوا 

اب هکنآ  سوکعم  تفایرد  يوس  هب  تسا  يا  هچیرد  ریدغ ، ماما  روضح  مدع  ریدغ و  يارجا  مدع  رثا  رد  هدادـخر  عیاقو  یـسررب   . 4
.داتفا یم  یقافتا  هچ  دش  یم  قّقحم  ریدغ  رگا  هک  دنک  یم  مولعم  و  ددرگ ، یم  ققحم  ریدغ 

ار ام  فسأت  هک  تسا  یفاـک  هتفگ ، ادـخ  هک  هنوگ  نآ  اـه  ناـمه  ققحت  درجم  مالـسا و  یلمع  يرکف و  فادـها  نتفرگ  رظن  رد   . 5
دهاوخ هجیتن  هب  روهظ  اب  فادـها  نآ  هک  دـنک  هدـنز  ار  ام  قوش  دیـسرن و  هجیتن  هب  فادـها  نآ  هفیقـس  ندـمآ  اـب  ارچ  هک  دزیگنارب 

.دیسر

يارب يا  هچیرد  دناوت  یم  مالسلا ، مهیلعءایبنا  بتک  رد  مالـسلا  مهیلع  يدهم  ترـضح  ناماما و  ربمایپ و  هب  طوبرم  ياه  تراشب   . 6
مهیلع ناماما  سپس  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ات  هدش و  زاغآ  ءایبنا  زا  هک  دشاب  ریسم  کی  همادا  ناونع  هب  تیودهم  رب  ریدغ  قیبطت 

.دوب دهاوخ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نآ  رایع  مامت  هدننک  قَّقحم  هاگنآ  و  هتفای ، همادا  مالسلا 
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اب ریدغ  نراقت  هب  يا  هچیرد  دـناوت  یم  تسا ، حرطم  نآ  هدرتسگ  داعبا  اب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تلادـع  ناونع  هب  هچنآ   . 7
.دشاب روهظ  رصع 

رانک دیاب  ود  ره  هدش و  میظنت  رـشب  ترخآ  ایند و  عفانم  ساسا  رب  روهظ  فادها  هچ  ریدـغ و  فادـها  هچ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب   . 8
.دوش هتفرگ  رظن  رد  مه 

« روهظ رد  ریدغ  یلجت   » هرابرد ثحب  عبانم 

هاگیاج رظن  زا  يا  هنیمز  شیپ  دـیاب  یخیرات ، یثیدـح و  بتک  ییاسانـش  زا  هتـشذگ  روهظ ،» ریدـغ و   » ثحب هب  طوبرم  عباـنم  یفرعم 
: دوش یم  یفرعم  ریز  تیعقوم  تفه  هک  میشاب  هتشاد  نوتم  رد  عوضوم  نیا  ِيرکف 

.مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  نوؤش  هب  طوبرم  تایاور   . 1

.یهاوخداد ماقتنا و  رظن  زا  روهظ  رصع  عیاقو  هب  طوبرم  تایاور   . 2

.ییایند ینید و  رظن  زا  روهظ  رصع  رد  مدرم  یگدنز  تیفیک  هب  طوبرم  تایاور   . 3

.ورَم رد  مالسلا  هیلعاضر  ماما  ثیدح  هعماج و  ترایز  لثم  تماما  ماقم  هب  طوبرم  تایاور   . 4

.هفیقس لها  نعاطم  نعل و  هب  طوبرم  تایاور   . 5

.مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  طوبرم  تارایز  اهاعد و   . 6

.تسا هدرک  نایب  ار  مالسلا  هیلع  تیب  لها  تیمولظم  نانمشد و  مرج  هک  یتارایز  اهاعد و   . 7

يارب يدیلک  دشاب  هتـسناوت  تسا  راودیما  رـضاح  هتـشون  تسا ، هار  زاغآ  رد  روهظ » رـصع  رد  ریدـغ  یلجت   » ثحب هکنیا  هب  ناعذا  اب 
.دشاب هراب  نیا  رد  قیمع  ثحابم  عورش 

حبـص و ره  هفیقـس ، زا  خلت  یماک  اب  هک  نانآ  و  مینک ؛ رورـسم  ار  نایریدغ  هتـسشن  راظتنا  هب  ياه  لد  هک  تسا  نآ  ثحبم  نیا  هجیتن 
تشهب نیمادک  رظتنم  هک  دننادب  کین  دننک ، یم  يرامـش  هظحل  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  شماما  روضح  اب  ار  ریدغ  ِروهظ  ماش 

.دراد ار  راظتنا  شزرا  ًاتقیقح  هک  دنوش  نئمطم  دنتسه ، دوعوم 
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مولعلارحب يدامادریم  دومحم  دیس  اه :  ناسنا  يریدغ  ترطف  هب  خساپ  روهظ ،

هدیکچ

.دراد یناوخمه  ترطف  اب  تسا  تیاصو  حرط  هک  ریدغ   . 1

.تسا تیرشب  میقَتسُملا » َطارِّصلا  اَنِدِها   » لاؤس هب  خساپ  ییارگ و  یجنم  خساپ  ریدغ   . 2

.تسا ریدغ  ناهنپ  قیاقح  ققحت  زور  روهظ   . 3

.تسا مزال  ریدغ  مالسا  ياقب  يارب   . 4

.تسا مالسا  خیرات  لوط  رد  راکفا  لوقاش  ریدغ   . 5

.دوش یمن  وحم  هفیقس  لاثما  اب  هدش و  انب  هشیمه  يارب  ریدغ   . 6

.تسا تیرشب  لمع  رکف و  یسدنه  میسرت  ریدغ   . 7

.ددرگ نشور  نید  رد  يرکف  حیحص  ياه  هیاپ  ات  تسا ، ریدغ  ِینابم  ندش  رهاظ  نامز  روهظ  راگزور   . 8

.تسا لوقع  دشر  زور  ریدغ   . 9
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همدقم

نـصح ِسدنهم  هک  مینادب  دیاب  زیچ  ره  زا  لبق  .تسا  ییابیز  هتـسیاش و  باختنا  هچ  روهظ » رـصع  رد  ریدـغ  یلجت   » عوضوم باختنا 
.تسا هتخادرپ  ینامسآ  نید  نیا  یگنادواج  اقب و  هب  نارگید  زا  رتهب  رتشیب و  مالسا ، نیصح 

ترطف اب  ریدغ  یناوخمه 

هیلع مالـسا  ربمایپ  زا  دـعب  يربهر  تیاصو و  يارب  هک  تخادرپ ، نآ  مزاول  نیناوق و  يربمایپ و  حرط  هب  طقف  هن  رذـنُم ، ِتلاسر  حارط 
.تشاذگ نوناق  زین  مالسلا 

هثدـحم تلع  هب  مه  .بوصنم  ِيداه »  » مه دراد و  بختنم  ِرذـنم »  » مه ، (1)« ٍداه ٍموَق  ِّلُِکل  ٌرِذنُم َو  َتنَا  امَّنِا  : » دـیوگ یم  هک  ییادـخ 
: میزادرپ یم  هتکن  ود  هب  عوضوم  حیرشت  تهج  رد  .دزادرپ  یم  یبوخ  هب  هیقبم  تلع  هب  مه  دراد و  رظن 

تیرـشب »ِي  اندها  » ِلاوس ییارگ و  یجنم  خساپ  دراد و  یناوخ  مه  ترطف  اب  تسا ، مالـسا  هیقبم  تلع  تیاصو و  حرط  هک  ریدـغ   . 1
.ددرگ یم  بوسحم 

زور تسا ، لماک  ناسنا  تموکح  یگرزب  نوماریپ  يرظن  سیردـت  هک  ریدـغ  .تسا  ریدـغ  ناهنپ  قئاقح  روهظ  زور  روهظ  رـصع   . 2
.ددرگ یم  ارجا   (3)« ِهِرُون ُِّمتُم  ُهَّللا  َو   » »(2) و ِهِّلُک ِنیّدلا  یَلَع  ُهَرِهُظِیل   » زور نآ  رد  .دیآ  یم  رد  شیامن  هب  ًالمع  روهظ 

تیرشب ییارگ  یجنم  خساپ  ریدغ 

دوهـشم و مه  شنیرفآ  نیوـکت و  باـتک  رد  هک  هدـمآ ، ینامـسآ  ناـیدا  ناینیـشیپ و  راـثآ  بتک و  رد  طـقف  هن  ییارگ  یجنم  ثـحب 
.تسا سوسحم 

.27 دعر : - 1
.9 فص : - 2
.8 فص : - 3
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لـصا قیبطت  لیلد  دنز ، یم  دایرف  تاجن  يارب  هک  يرطـضم  ِقیرغ و  ای  و  دیرگ ، یم  يرامیب  ای  یگنـسرگ و  تقو  هک  يریغـص  لفط 
، شیوخ ردام  ردپ و  هب  كدوک  هجوت  دـننام  یهلا ، ناربمایپ  هب  مدرم  ندروآ  يور  .تسا  نیوکت  باتک  اب  نایدا  بتک  ییارگ  یجنم 

.دراد ییارگ  یجنم  هبنج 

ِردام ردـپ و  هب  تبـسن  ناـسحا  هب  هک  روط  ناـمه  میرک  نآرق  .دـینک  یم  دروخرب   (1)« ًاـناسِحا ِنیَدـِلاولِاب  َو   » هیآ هب  میرک  نآرق  رد 
.دراد يرتالاب  رترب و  رظن  یهلا  ردام  ردپ و  هب  تبسن  ناسحا  هب  دراد ، رظن  ینامسج 

؟ تسیچ كدوک  نیا  هیرگ  دایرف و  تلع  .دنز  یم  دایرف  تسا  هنـشت  هک  یلاح  رد  هدـش و  مگ  نابایب  کی  رد  یکدوک  دـینک  روصت 
؟ ینزب دایرف  ینک و  هیرگ  تتاجن  يارب  دـیاب  هک  هدومن  اقلا  هتفگ و  وا  هب  یـسک  هچ  .تسا  تاـجن  ناـهاوخ  تسا و  هنـسرگ  هنـشت و 

ردام ردپ و  شوگ  هب  كدوک  يادص  رگا  ردام !؟ ردپ و  زا  رتزوسلد  یسک  هچ  و  تسا ؛ هدرک  اقلا  وا  هب  ار  هلئـسم  نیا  نیوکت  باتک 
؟ درک دنهاوخ  هچ  دسرب 

نادرگرس ینادان  تلاهج و  عرزی  مل  کشخ و  نابایب  رد  هک  یتیرشب   (2) «. ٍنیعَم ٍءاِمب  مُکیتأَی  نَمَف  ًاروَغ  مُکُؤام  َحَبصَا  نِا  ُمتیَأَرَا  ُلق  »
دناد یمن  دهاوخ و  یم  بآ  دناد  یمن  شدوخ  یهاگ  دبلط ؟ یم  ار  یـسک  هچ  اجک و  سردآ  دـهاوخ ؟ یم  هچ  دـناد  یم  ایآ  تسا ،

(3) «. ًاتیَم ًهَدَلب  ِِهب  َِییُحِنل  ًاروهَط ، ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  انلَزنَا  َو   » .دیآ یم  راک  هب  نامرد  يارب  مه  تسا و  دیفم  يریگشیپ  يارب  مه  بآ  هک 

.83 هرقب : ، 62 ءاسن : - 1
.30 کلم : - 2
.48 ناقرف : - 3
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بآ اذغ و  ناهاوخ  رگا  عیرشت  باتک  رد  كدوک  یلو  دنناسر ، یم  بآ  ریش و  وا  هب  دنک  یم  هیرگ  یتقو  نیوکت  باتک  رد  كدوک 
.دنک تیانع  وا  هب  یهلا  ناسربآ  ات  دوش  مدآ  هداهن  مدق  قالخا  بدا و  هسردم  هب  درادرب و  یکدوک  زا  تسد  دیاب  تسا 

ریدغ ناهنپ  قیاقح  ققحت  زور  روهظ 

یم بآ  اذـغ و  و  ددرگ ، یم  ردام  ردـپ و  لابند  هک  تسا  یکدوک  لاح  هدـنیآ  هتـشذگ و  نورق  راـصعا و  لوط  رد  رـشب  لاـح  سپ 
.دنک یم  وجتسج  ار  تداعس  هناخ  سردآ  و  دراد ، لاؤس  .دبلط 

ادـخ ربمایپ  ناوریپ  راک  طقف  ندرک ، لاؤس  ار  هلـضاف  هنیدـم  تداعـس و  هناخ  سردآ  نتفگ و   (1)« َمیقَتسُملا َطارِّصلا  اَنِدِها   » نیاربانب
.دنراد هتشاد و  تیاده  بلط  یهلا  ریغ  یهلا و  بتاکم  همه  ناوریپ  هکلب  تسین ، مالسلا  هیلع  یفطصم  دمحم  ترضح 

تسرداـن و ار  سردآ  انِدـِها »  » ینورد بلط  خـساپ  رد  ًاـبلاغ  اـه  ناـسنا  هک  تسا  نیا  تسا ، رّدـقم  لاؤـس  زا  باوـج  هک  يا  هلئـسم 
يردامان اما  هدرک ، یم  هیرگ  ردام  ملاس  ریـش  بلط  رد  هک  دـینک  روصت  ار  یکدوک  .دـنا  هدرک  افتکا  نیمه  هب  دـنا و  هتفرگ  یفارحنا 

هتشادرب و بلط  زا  تسد  رگید  كدوک  نیا  و  تسا ، هدومن  ریس  هتـشادن  ردام  ریـش  اب  تهابـش  نیرتمک  هک  يزیچ  اب  ار  وا  هفطاع  یب 
.تسا هدرک  تداع  رکم  بیرف و  نیا  هب 

یتسرپ و باتفآ  یتسرپ و  واگ  جـیورت  اب  ار  رـشب  ینورد  »ي  انِدـِها  » باوج لاعتم ، دـنوادخ  دـیحوت  زا  نیفرحنم  رـشب ، ياه  يردامان 
.دنا هتفرگ  هدیدان  ار  ءایبنا  تقیقح  اب  قفاوم  تسرد و  خساپ  و  دنا ، هداد  خساپ  یتسرپ  يوه  یتسرپ و  نوعرف 

.6 دمح : - 1
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تداعـس هار  رد  فارحنا  هابتـشا و  داجیا  اب  و  هتـشاد ، هگن  تلفغ  لـهج و  رد  ار  رـشب  رگمتـس  ملاـظ و  يارما  فرحنم و  نادنمـشناد 
.دنا هدروآ  ناغمرا  هب  ار  یتخبدب  بارطضا و  ینادرگرس و  طاطحنا و  اه ، ناسنا  ِییوج 

میظع ققحم  موحرم  .دشاب  تسیلایرتام  دناوت  یمن  یناسنا  چیه  رگید  ریبعت  هب  دـنراد ، هتـشاد و  تیرـشب  همه  ار  اندـها »  » يادـن سپ 
هدـش رکنم  ار  شدوخ  ینهذ  روصت  تسیلایرتام  َرَّوَصت .» هنهذـب  ام  رکنا  هرکنا  نم  يذـلا  هَّلل  دـمحلا  : » تسا هدومرف  دامادریم  نأـشلا 

.تسین نکمم  لاعتم  رداق  يادخ  راکنا  هک  ارچ  تسا ،

هب اه  ناسنا  هجوت  .دراد  درخ  لقع و  رشب  هک  یلاح  رد  یلقع ، یب  ینعی  تداعـس  زا  زیرگ  تسا ؟ نازیرگ  تداعـس  زا  ناسنا  نیمادک 
(1) «. اهیَلَع َساّنلا  َرَطَف  یتَّلا  ِهَّللا  َهَرِطف   » .تسا نانآ  ینورد  يرطف و  یهاوخ  تداعس  نامه  نانآ ، نتفگ  اندها »  » قلاخ و

امـش ایآ  .دریذپ  یمن  لاؤس  تمالع  هک  تسا  نیا  شا  هناشن  دریگ  یم  همـشچرس  ناسنا  نورد  زا  یبلط  تداعـس  ییوجادخ و  هکنیا 
ِییوجادخ دروم  رد  نتفگ  ارچ » « ؟ دراد زاین  هفطاع  هب  ناسنا  ارچ  دبلط ؟ یم  ریـش  دنک و  یم  هیرگ  كدوک  ارچ  دییوگب : دـیناوت  یم 

! تسا ناسنا  تمالس  دروم  رد  نتفگ  ارچ  لثم  ناسنا 

؟ دشاب ملاس  دهاوخ  یم  ناسنا  ارچ  دییوگب  هک  تسا  نیا  لثم  تسافص ،؟ حلـص و  هلـضاف و  هنیدم  بلط  رد  ناسنا  ارچ  دییوگب : رگا 
یم همـشچرس  تلع  نیمادـک  زا  درد  نیا  تسیچ ؟ يارب  تلاسک  نیا  .تسا  ناسنا  ضرم  تلاسک و  دریذـپ  یم  لاوس  تمـالع  هچنآ 

.تسا هدمآ  شیپ  لصا  فالخ  اجنیا  و  تسا ، ناسنا  تمالس  لصا  اریز  تسا ، ینالقع  لاؤس  نیا  دریگ ؟

.30 مور : - 1
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هار نایبرم  تیاده و  نیملعم  نانآ  يایصوا  ایبنا و  .داتسرف  ار  اهنآ  نانیشناج  ءایبنا و  رشب ، »ي  اندها  » خساپ رد  نابرهم  عیمس و  يادخ 
 - رشب ینورد  ِّیبن  هک  روط  نامه  یلو  .تسا  هدش  هداد  اهنآ  يافلخ  ناربمایپ و  هلیسو  هب  اه  ناسنا  ياقـستسا  خساپ  .دنتـسه  تداعس 

رفک و ناـیاوشیپ  اـب  اـهنآ  نانیـشناج  یهلا و  ياـیبنا  دـیدرگ ، ور  هـب  ور  رگمتـس  يارما  فرحنم و  ياـملع  فارحنا  اـب  لـقع -  ینعی 
اب هزرابم  هب  هداهن ، شوپرـس  اـه  ترطف  رب  هراومه  يرابکتـسا  ياـه  تردـق  رفک و  نارـس  .دـندش  ور  هب  ور  ناـنآ  فرحنم  نادـنزرف 
ره هاگشناد  هسردم و  ياه  سالک  دننام  دراد  هک  یبیترت  اب  بتک  لازنا  لسر و  لاسرا  .دنا  هتسب  رمک  اهنآ  يایـصوا  یهلا و  ناربمایپ 

.دراد ار  يا  هبتر  مادک 

مالسا ياقب  يارب  ریدغ  موزل 

هیلع میهاربا  ترضح  هلیسو  هب  ار  مالسا  فینح  نید  لاعتم  يادخ  هک  هدیدرگ  ثعاب  نتفگ  اندها  رب  رارـصا  رـشب و  رتشیب  ياقـستسا 
.داد رارق  ار  ندـش  وگلا  تینارون و  شلـسن  رد  زین  وا و  بتکم  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  قیرط  رد  لاعتم  يادـخ  .دـیامرف  لزان  مالـسلا 

.تسایبنا زا  يرایسب  زا  رتالاب  وا  ماقم  مالسلا و  هیلعرشبلاوبا  مدآ  ناحتما  زا  رتارف  مالسلا  هیلع  میهاربا  ناحتما 

گرزب هدهاجم  .تسا  هدوب  مالـسلا  هیلع  مدآ  ناحتما  دروم  تاملک  زا  شیب  دـیدرگ  ناحتما  نادـب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هک  یتاملک 
و ددرگ ، مدرم  ماما  رهطم  دوجو  نآ  هک  دـیدرگ  ثعاـب  ترـضح  نآ  نطاـب  يافـص  یکاـپ و  دـیحوت و  هار  رد  مالـسلا  هیلع  میهاربا 

.دراد رارق  مالسلا  مهیلع  میهاربا  لآ  رد  ار  یهلا  تموکح  يربهر و  مدرم  تیاده  بلط  خساپ  رد  لاعتم  يادخ 

يونعم ردپ   (1) «. ًانِمآ َناک  ُهَلَخَد  نَم  َمیهاربِا َو  ُماقَم  ٌتانَِّیب  ٌتایآ  ِهیف  .َنیَملاعِلل  ًيدُه  ًاکَرابُم َو  َهَّکَِبب  يذََّلل  ِساّنِلل  َعِضُو  ٍتَیب  َلَّوَا  َّنِا  »
هدروآ و ناغمرا  هب  ار  تینما  تیاده و  مدرم ،

.96 نارمع : لآ  - 1
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يربهر راد  مچرپ  یهلا  ریدـقت  هب  انب  دـندوب -  تمکح  باتک و  ياراد  هک  لیعامـسا -  ینب  ینعی  میهاربا  لآ  .تسا  هدـش  قلخ  ماـما 
.دندیدرگ تیرشب 

رارق تیرـشب  تیادـه  يوگلا  نانیا  و  دـشاب ، هداوناخ  نیا  اب  یهلا  تموکح  لیکـشت  دـیدرگ  ثعاب  لیعامـسا  ینب  تقادـص  یکاپ و 
رد لیعامـسا  لآ  میهاربا و  يربهر  هب  یهلا  تماما  تموکح و   (1) «. َمانـصَالا َُدبعَن  نَا  َِّیَنب  ینُبنجا َو  َو  : » دیامرف یم  هک  اجنآ  دنریگ ؛

لثم بلطم  نیا  هک  مینیب  یم  .ددرگ  ناـنآ  يادیـش  مدرم  بولق  درک  یم  بلط   (2)« مَّرحُملا َِکتَیب  َدنِع   » هکم و مان  هب  یـسدقم  ناکم 
یم هضرع  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ياعد  رد  یتَّیِّرُذ ،» نِم  َو   » هیآ رد  نادناخ  نیا  يارب  تماما  لصا  تساوخرد 

(3) «. مِهَیِلا يوهَت  ِساّنلا  َنِم  ًهَِدئفَا  لَعجاَف  : » دراد

مدرم تبحم  .دـنک  یم  بولقلا  بوبحم  ار  وا  ماـما  نطاـب  يافـص  یکاـپ و  یلو  تسا ، یلاـعت  قح  ِبوصنم  ماـما  یهلا  تموـکح  رد 
فرط کی  زا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  لآ  تموکح  .تسا  هاوخ  تیادـه  وج و  تقیقح  ترطف  نامه  زا  یکاـح  نید  ياـیلوا  هب  تبـسن 

.دراد میلس  حور  ترطف و  نابحاص  بولق  رد  هشیر  رگید  فرط  زا  و  تسا ، یهلا 

 - شموصعم حـلاص و  نادـنزرف  یتح  نادّـحوم -  همه  يارب  وا ، يدـیحوت  يالاو  سالک  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  شور  هار و  هاـگنآ 
يارما فرحنم و  نادنمـشناد  ینعی  يرـشب  عماوج  یگـشیمه  ياه  تفآ  هتبلا  .تسا  هدش  ینادواج  وا  ياه  تنـس  هتفرگ و  رارق  وگلا 

.تسا هداد  قوس  قافن  كرش و  هب  هتشاد و  زاب  یمیهاربا  دیحوت  ریسم  زا  ار  نادان  مدرم  رگمتس ،

.35 میهاربا : - 1
.124 هرقب : - 2

.37 میهاربا : - 3
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یم ادیوه  ملظ  كرش و  اب  هزرابم  رد  مالـسلا  امهیلع  یـسیع  ترـضح  یـسوم و  ترـضح  دننام  یناربمایپ  ءایبنا و  يراد  مچرپ  اجنیا 
.دوش یم  هداد  خساپ  نانآ  يایصوا  گرزب و  نالوسر  نیا  هدهاجم  اب  انِدِها »  » نتفگ رد  یناسنا  ینورد  رارصا  و  ددرگ ،

رد هچ  تموکح و  ياج  ندومن  صخشم  رد  هچ  شیاعد و  رد  هچ  موصعم ،» هیرذ   » ِتموکح يارب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ینیچ  همدقم 
ار تیاده  هب  تبـسن  رـشب  تساوخرد  جوا  اهنیا  همه  تماما ، یگنادواج  ندش و  یناهج  رد  هچ  هیرذ و  ِندـش  بولقلا  بوبحم  بلط 

.دناسر یم 

مالسا خیرات  لوط  رد  راکفا  لوقاش  ریدغ 

لعج نامه  هک  تمحر -  ناراب  نیا  لوزن  ناکم  فاطلا و  نیا  دروم  .دشاب  هدوهیب  دروم و  یب  دـناوت  یم  رگم  یهلا  فاطلا  همه  نیا 
.تسا دحوم  ِمدرم  هزیکاپ  بولق  كاپ و  ياه  ترطف  تسا -  یلاعت  قح  فرط  زا  تماما 

یهلا و فاطلا  ددرگ  رتشیب  هچ  ره  اه  ناسنا  نتفگ  انِدِها »  » رشب و ياقستسا   (1) «. ًاقَدَغ ًءام  مُهانیَقسَال   َ ِهَقیرَّطلا یَلَع  اُوماَقَتْسا  َِول  نَا  «َو 
.دوش یم  رتشیب  ینابر  تیاده  ینامسآ و  یناسر  بآ 

زا رتدب  اه و  لهجوبا  هب  .ددرگ  لیکـشت  تیرـشب  يارب  دـیاب  يرت  عماج  رترب و  سالک  تسا و  هدـنام  یقاب  زونه  يرتگرزب  مایپ  ایوگ 
تسا دنوادخ  فطل  .دور  یم  شیپ   (2)« تیبلا لها  اّنِم   » ِنامسآ جوا  ات  هک  دینیبب  ار  ناملس  هکلب  .دینکن  هاگن  هفیقـس  باحـصا  نانآ 

یـصو و نیرت  گرزب  لوـسر و  نیرت  گرزب  مالـسلا  هیلع  مـیهاربا  لـسن  زا  یلو   (3) «. ُروکَّشلا َيِدابِع  نِم  ٌلـیلَق  َو  : » دـیامرف یم  هک 
.دیامرف یم  لاسرا  ار  يداه 

.16 نج : - 1
ج2 ص 396. یفاک : - 2

.13 أبس : - 3
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هچ و  رتالاب ، ینیشناج  رما  زا  يرما  هچ  .دسر  یم   (2)« رَمُؤت اِمب  عَدصاَف   » هب ات  هدیسر ، الاو  الاب و  رماوا  غالبا  »(1) و  أَرِقا  » تقو نونکا 
؟ رت مهم  يداه  ماما و  يوس  هب  قلخ  تیاده  زا  يراک 

کی رد  یلو  هدـش ، هتفگ  اهراب  تماما  هچرگا  .دـنامب  تماما  هب  تبـسن  ینادان  رد  تیرـشب  تسا  نکمم  دوش ! یم  ماـمت  تقو  رگید 
روتـسد هک  تساجنیا  .دوش  یم  هدیاف  نودـب  مامتان و  تلاسر  هنرگ  و  دوش ؛ يرادرب  هدرپ  راک  نیرت  مهم  نیا  زا  دـیاب  یمومع  عمجم 

(3) «. ُهََتلاسِر َتغََّلب  امَف  لَعفَت  َمل  نِا  َکِّبَر َو  نِم  َکَیِلا  َلِزنُا  ام  غَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَا  ای  : » دیآ یم 

هللا یلـصادخ  ربمایپ  یلو  .تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تماما  ینیـشناج و  غالبا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  اب  دـنوادخ  رارق 
َو : » دـهد یم  يرادـلد  ار  وا  دـنوادخ  و  نیقفانم !! زا  یـسک ؟ هچ  زا  دـسرت ! یم  یمومع  عمجم  کی  رد  بلطم  نیا  نایب  زا  هلآو  هیلع 

(4) «. ِساّنلا َنِم  َکُمِصعَی  ُهَّللا 

: دننک هجوت  رتشیب  هتکن  ود  يور  دیاب  روهظ ، ات  ریدغ  هبطخ  ياقلا  نامز  زا  ناسانش  ریدغ 

امَف لَعفَت  َمل  نِا  َو  : » دـیامرف یم  هکنانچ  دـنام ، یمن  یقاب  یلمعلا  روتـسد  ینآرق و  یتلاـسر و  ددرگ  اـهنم  مالـسا  زا  ریدـغ  رگا  لوا : 
هاگتسد داشرا  ریزو  هریرهوبا  ثیداحا  هفیقس و  گنهرف  ریزو  يدوهی  رابحالا  بعک  لمعلا  روتسد  دنام  یم  هچنآ   (5) «. ُهََتلاسِر َتغََّلب 

باتک سنارفنک و  ینارنخس و  هحیدم و  یناغارچ و  نشج و  ریدغ و  ياقب  و  تسا ، مزال  ریدغ  مالسا  ياقب  يارب  سپ  تسا ! نیقفانم 
.دراد مزال  صولخ  الاب و  تمه  نآ ، هرابرد  هراوهام  تیاس و  و 

.1 قلع : - 1
.94 جح : - 2

.67 هدئام : - 3

.67 هدئام : - 4

.67 هدئام : - 5
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َنِم َکُمِـصعَی  ُهَّللا  َو   » دوش و یم  هرَـصَن » نَم  رُـصنا  َّمُهّللَا   » ياـعد لومـشم  تماـیق ، ماـیق  روـهظ و  اـت  ریدـغ  ریـسم  رد  دـهاجم  مود : 
.تسوا ظفاح   (1)« ِساّنلا

هبطخ اب   (2)« مَُکل بِجَتـسَا   » هدعو هب  لاعتم  دنوادخ  و  دمآ ، ُهالوَم » ٌِّیلَعَف  ُهالوَم  ُتنُک  نَم   » رـشب ِنتفگ  انِدِها »  » خـساپ رد  هکنیا  هجیتن 
! دنرب یم  تایح  بآ  همشچرس  ریدغ و  يوس  هب  ار  هنشت  ینعی  نیا  .دومرف  لمع  ریدغ  ینارون 

، دننازیرگ ریدـغ  زا  هک  نانآ  ینعی   (3)« ُهَّللا َلَزنَا  ام  اوهِرَک   » هک نانآ  رطاـخ  هب  رگم  تسین ؟ هدوبن و  ناـمز  ره  رد  قئاـقح  هنـشت  رگم 
دنوادخ ترصن  سپ  دنیامن ؟ موکحم  ار  نایریدغ  دننناوت  یم   (4)« ٌضَرَم مِِهبوُلق  یف   » هک یناسک  رگم  تشادرب ؟ راک  زا  تسد  دـیاب 

؟ دوش یم  هچ  لاعتم 

ربمایپ تسد  رد  شتـسد  هک  يدرم  .تسا  هدوب  راکفا  لوقاش  لامعا و  نازیم  و  خـیرات ، بیـشن  زارف و  رد  یهلا  گرزب  ناحتما  ریدـغ 
.تسا مِهیدیَا » َقوَف  ِهَّللا  ُدَی   » قادصم تسا ، نایملاع  گرزب  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ 

ار هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  بیبح  دمحم  و  دیدرگ ، مالسلا  مهیلع  یـسیع  یـسوم و  میهاربا ، حون ، مدآ ، روای  هک  مییوگ  یم  ار  نامه 
نذا هب  هک  وا  .تسا  هدیدرگ  قتـشم  وا  مان  زا  شمان  تسا و  دـنوادخ  بختنم  هک  نامه  .داد  ترـصن  ربیخ  قدـنخ و  دـحا ، ردـب ، رد 
هدوب وا  هارمه  تقلخ  لوا  زا  هک  دراد ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  تسد  رد  تسد  ریدغ  رد  طقف  هن  .دنک  یم  ییادخ  راک  ادـخ 

ار دوخ  تلاسر  روحم  جارعم  بش  رد  ءاـیبنا  هک  میا ، هدرک  شومارف  ار   (5)« اِنلُسُر نِم  َِکلبَق  نِم  انلَـسرَا  نَم  لَأسا  َو   » هیآ رگم  .تسا 
(6) .دنتشاد نایب  مالسلا  امهیلع  نینمؤملاریما  هَّللا و  لوسر  تیالو 

.67 هدئام : - 1
.60 رفاغ : - 2

.9 هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  - 3
.10 هرقب : - 4
.10 حتف : - 5

ص 244. ج1 ، میقتسملا : طارصلا  ص 394 . ج 18 ، راونالاراحب : - 6
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دوش یمن  وحم  هفیقس  اب  ریدغ 

لابرغ دیاب  .دنهد  یم  تبثم  خساپ  نآ  بحاص  ریدغ و  هب  هدش  دراو  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هسردم  هب  هتـسد  هتـسد  ناگتفایهر  اما 
.تسا هفیقس  ناگتسباو  ریجا  یسک  هچ  تسادخ و  دبع  یسک  هچ  دوش  مولعم  ات  دیایب ، شیپ  مدرم  ندش 

تموکح روشنم  ریدغ  یلو  دبوکب ؛ ار  ریدغ  ات  درک  داجیا  تعدب  ّتنس  مان  هب  هفیقـس  .دندوهی  اه و  يرماس  بلـص  زا  ریدغ  نیرکنم 
.ددرگ یمن  وحم  هفیقـس  تفـص  هشپ  لد و  ُزب  باحـصا  هدارا  اـب  هدـش و  داـجیا  ادـخ  هدارا  هب  هک  دـش  ناـسنا  ياـهادرف  ادرف و  ِیهلا 

(1) «. َنوِرفاکلا َهِرَک  َول  ِهِرون َو  ُِّمتُم  ُهَّللا  مِهِهاوفَِأب َو  ِهَّللا  َرون  اوئِفُطِیل  َنودیُری  "

هتفکش دیاب  هک  نانچ  تیرشب  يارب  یلو  دوب ، ناتسوب  نیا  لُگ  ریدغ  .تسشن  لُگ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  تلاسر  ناتـسوب 
یم یلمع  سیردـت  ریدـغ  یلو  دـنا ، هدرک  دای  هتفگ و  رطعم  ابیز و  لـگ  نیا  زا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همه  هچ  رگا  .تسا  هدـشن 

.دوش یم  مولعم  روهظ  نامز  رد  طقف  موصعم  ناسنا  تموکح  تمظع  دهاوخ و 

بوخ رگا  لاح  نیا  اب  .تسا  لیخن  رب  امرخ  هاـتوک و  ادـخ  تجح  زا  شتـسد  نوچ  تسا ، هدـش  عقاو  بیرغ  ناـمزلا  رخآ  رد  ناـسنا 
راک ساسا  یگنـشت  بلط و  هک  دنناد  یم  همه  هتبلا  .دهدب  صیخـشت  هاچ  زا  ار  هار  دناوت  یم  دشاب ، هتـشاد  ار  مزال  ریبدت  دنک و  رکف 
یلص یبنلا  هبطخ  راشبآ  زا  هدش  ریدغ  هنشت  دنا  هدیسر  هیهلا  تریصب  هب  هک  ینیرصبتسم  دهاوخ ! یم  راصبتـسا  تریـصب  ینعی  .تسا 

.دنا هدش  باریس  هلآو  هیلع  هللا 

تیرشب لمع  رکف و  یسدنه  میسرت  ریدغ 

ِروهظ ات  تایح  بآ  نیا  .تسا  ناسنا  هبیط  تایح  سردم  تیرشب و  تایح  بآ  ریدغ 

.8 فص : - 1
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َنِم انلَزنَا   » ِهاگن اـب   (2)« غَِّلب ُلوسَّرلا  اَهُّیَا  اـی   » هیآ هب  نمؤم ، نادنمـشیدنا  .دراد  ناـیرج   (1)« اِهتوَم َدـَعب  َضرَـالا  ِییُحی  َهَّللا  َّنَا  اومَلِعا  »
.دنرگن یم   (3)« ًاروهَط ًءام  ِءامَّسلا 

ریـشمش زا  نیقفانم  اـب  هلباـقم  رد  و  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  اـه  ناـسنا  نأـشلا  میظع  يـالوم  ياـهدایرف  (4) و  هّیقِشقِش دنتـسم  ریدغ 
زا ارچ  دومن ، فالغ  هفیقـس  زور  رد  ار  شریـشمش  مالـسلا  هیلع  یلع  ارچ  دـنیوگ : یم  هک  اـهنآ  .تسا  رت  هدنـشک  رتزیت و  راـقفلاوذ 

؟ دنونش یمن  هدیدرگ  نایب  ریدغ  دانتسا  هب  هک  ار  یمطاف  ياه  هبطخ  ارچ  دنیوگ ؟ یمن  يزیچ  ترضح  نآ  ياه  جاجتحا 

هیلع نیـسحلا  مایق  مالـسلا و  هیلع  نسحلا  حلـص  يرکف  يانبم  .تسا  تیناـسنا  یگدـنز  هشقن  تیرـشب و  رکف  یـسدنه  میـسرت  ریدـغ 
ِیف ُهَمامِالا  َُّمث   » ِیهلا هیدییأت  روحم  رب  ماکحا ، نایب  ات  ینیـشن  هناخ  مایق ، حلـص و  يژتارتسا  .تسا  هدز  هیکت  ریدغ  تیجح  رب  مالـسلا 

.دنز یم  رود   (5)« َُهلوسَر َهَّللا َو  َنوَقلَت  ٍموَی  یِلا  ِهِدلُو  نِم  یتَّیِّرُذ 

هاـگداز هب  ار  نیقفاـنم  دورو  و  دنـسیونب ، ـالط  بآ  اـب  هبعک  مارحلا و  دجـسم  ِرد  رـس  رب  ار  ریدـغلا  هبطخ  هک  يزور  تسا  شوخ  هچ 
ریدغ بولطم  نیرخآ  یتموکح  ماظن  رد  هالص  هماقا  هک  يزور  تسین ! رید  زور  نآ  .دنراد و  مالعا  عونمم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

(6)  ...«. َهالَّصلا اومیُقِیل  انَّبَر  : » ددرگ اپ  رب 

.17 دیدح : - 1
.67 هدئام : - 2
.48 ناقرف : - 3

هبطخ 3. هغالبلا : جهن  - 4
.ریدغ هبطخ  - 5

.37 میهاربا : - 6
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49 ص :

ریدغ ِینابم  ندش  رهاظ  نامز  روهظ  راگزور 

نآ روهظ  یلمع و  سیردـت  زور  هب  مالـسلا  هیلع  موـصعم  ماـما  تموـکح  تمظع  نوـماریپ  يرظن  سیردـت  زا  مخ  ریدـغ  هک  يزور 
هداد خساپ   (2)« ٍنیعَم ٍءاِمب  مُکیتأَی  نَمَف   » لاؤس هب  دـنک و  ادـیپ  قادـصم   (1)« هِّلُک ِنیّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُظِیل   » هک يزور  .تسین  رید  دـسرب ،

.دوش

هیلعءایـصوالا متاخ  دوجو  عمـش  درِگ  رب  ار  مدرم  ندش  هناورپ  هک  تّدوم  زور  تسا ؟ ریدغ  ینابم  روهظ  زور  روهظ  رـصع  دیناد  یم 
.دننادب مها  بجاو و  ار  یسانش  ماما  ینعی  لوصا  لصا  هِّقفتُم  هیقف و  ات  تسا  نید  لامکا  روهظ  زور  دنک ؟ یم  میسرت  مالسلا 

هقف هب  ار  تیودـهم  تیالو و  هقف  هک  اـهنآ  ینامیـشپ  زور  و  ترتع ، نآرق و  ياـه  یگرزب  روهظ  زور  ینعی  نید ، لاـمکا  روهظ  زور 
!! دندرک یفرعم  بلاطم  نتفاب  رد  ار  قئاقح  نتفای  تخانش و  و  هدرک ، ریسفت  دوخ  هنایامن  نافرع  ياه  یگدنفاب 

ناما نما و  قیقحت  يارب  نامز  یگدامآ  هنیمز و  لوصو  زور  يانعم  هب  موصعم ، ماما  یناهج  تموکح  زور  ادـخ و  هدـعو  روهظ  زور 
« نیرهطم  » تموکح زور  .دـهد  یم  یهاوگ  نآ  رب   (3)« یتَّیِّرُذ نِم  َو   » هک تسا ، لیعامـسا  لسن  زا  ناـیمیهاربا  تموکح  زور  .تسا 

لَعجا َو   » قـیقحت زور   (4) «. َمانـصَالا َدـُبعَن  نَا  َِّیَنب  ینُبنجا َو  َو  : » تسا هدرک  تراهط  بلط  ناـنآ  يارب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هک  تسا 
یم دوخ  جوا  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  نامیا و  أدـبم  اـب  ناـسنا  تدوم  یبلق و  طاـبترا  هک  تسا ،  (5)« مِهَیِلا يوهَت  ِساّنلا  َنِم  ًهَدـِئفَا 

.دسر

.9 فص : - 1
.30 کلم : - 2
.124 هرقب : - 3

.37 میهاربا : - 4
.124 هرقب : - 5
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لوقع دشر  زور  ریدغ 

تریـصب و ملع و  تسا ؛ روهظ  زور  رد  نآ  ماـمت  ماـت و  روـهظ  هک  ریدـغ ، ِبوـلطم  ِيزرورهم  تبحم و  تفأر و  تدوـم و  راـنک  رد 
، ِساـّنلا َرِـشاعَم  : » دومرف ریدـغ  هبطخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .دـسر  یم  دوخ  جوا  هب  ینارون  زور  نآ  رد  مه  شنیب  یهاـگآ و 

 ...«. ِّيِدهَملا ِِمئاقلا  َیِلا  ُهنِم  ِلسَّنلا  ِیف  َُّمث  ٍِبلاط ، یبَا  ِنب  ٍِّیلَع  یف  َُّمث  َِّیف  ٌكولسَم  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  َنِم  ُروُّنلا 

رطع زا  اج  همه  و  دسر ، یم  دوخ  دشر  هب  عنام  نودب  لوقع  ِلُگ  دنک و  یم  ریثأت  مومأم  رد  یهلا  تریـصب  رون و  نیا  روهظ ، زور  رد 
.دوش یم  رپ  يزومآ  شناد  ره  شنیب  ساسا  رب  يزرورهم  تدوم و 

ذخآم عبانم و 

میرک نآرق   . 1

.ررکم پاچ : تبون  فلتخم ، پاچ : لاس  نارهت ، هیمالسا ، رشان : یسلجم ، همالع  راونالا ، راحب   . 2

داشرا ترازو  تاراشتناو  پاچ  نامزاس  رـشان : يدومحم ، رقاب  دـمحم  قیقحت : دـمحا ، نب  هَّللا  دـیبع  یناکـسح  لیزنتلا ، دـهاوش   . 3
.ق.ه 1411 لوا ، پاچ  نارهت ، یمالسا ،
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یناسارخ يراودیما  قداص  دمحم  ریدغ :  يایحا  يارب  روهظ 

هدیکچ

.دبای یم  نایاپ  ریدغ  اب  و  دراد ، همادا  ریدغ  اب  و  هدش ، زاغآ  ریدغ  اب  ملاع   . 1

.تسا مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  تبحم  تیالو و  ریدغ ، زا  روظنم   . 2

.تسا هدوب  ریدغ  مایپ  غالبا  خیرات ، لوط  رد  نالوسر  تلاسر  نیرتمهم   . 3

.درب یم  نایاپ  هب  ریدغ  مایپ  اب  و  دیامن ، یم  تکرح  ریدغ  مایپ  اب  و  دزیخ ، یمرب  ریدغ  مایپ  اب  مالسلا  هیلعرصع  ماما   . 4

تسا شنارادفرط  ریدغ و  دض  ندرک  دوبان  روهظ ، زاغآ   . 5

ریدغ اب  ملاع  نایاپ  همادا و  زاغآ و 

مالسلا مهیلع  تمصع  لآ  تبحم  تّدوم و  تیالو و  نامه  هک  ریدغ  ِتوکلم  حور و  اب  شنیرفآ ،
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عبنم هن  و  میا ، هدوب  ملاع  شنیرفآ  دهاش  هن  رـشب ، دارفا  ام  زا  مادک  چیه  .تفریذپ  دـهاوخ  نایاپ  تقیقح  نامه  اب  هدـش و  زاغآ  تسا 
ار ناـشراتفگ  یتـسرد  یکاـپ و  تمـصع و  هک  یناراوگرزب  مـالک  زج  میراد ، شنیرفآ  یگنوگچ  نتـسناد  يارب  یهاـگآ  نئمطم و 

.تسا دنتسم  دنس  ناشراتفگ  دنا و  هدوب  شنیرفآ  هاوگ  نانامه  هک  ، (1) هدومرف دییأت  َملاع  راگدیرفآ 

شرکذ هک  راگدرورپ  : » (2)  ...« اینُّدلا َقَلَخ  ام  َلَّوَا  ِردَقلا  َهَلَیل  ُهُرکِذ - َّلَج  ُهَّللا  َقَلَخ  ْدََقل  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  مولعلارقاب  ترـضح 
 ...«. دومرف قلخ  ایند  شنیرفآ  يادتبا  نامه  رد  ار  ردق  بش  تسا ، تمظع  اب  لیلج و 

مالـسلا هیلع  َنینِمؤُملاِریمَا  ُهَیالَو  َتلََزن  : » دومرف تسیچ ؟ ردق  بش  تلیـضف  دیـسرپ : هک  یـصخش  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
«. تسا هدش  لزان  بش  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو   : » (3)« اهیف

ُتاوامَّسلا َو اَهیف  تَرِّدـُق  ٌهَلَیل  َیِه  مَعَن ، : » دومرف میرب ؟ یم  دـیما  ام  ناضمر  كرابم  هام  رد  هک  يردـق  بش  نامه  رد  دیـسرپ : هرابود 
هدیرفآ نیمز  اه و  نامسآ  نآ  رد  هک  تسا  یبش  نامه  ردق  بش  يرآ ، : » (4)« اهیف مالسلا  هیلع  َنینِمؤُملاِریمَا  ُهَیالَو  تَرُِّدق  ُضرَالا َو 

«. تسا هدش  رّدقم  بش  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  هدش و 

تاوامـسلا و رطف  نیح  ادـحا  دهـشی  مل  يذـلا  دـمحلا هللا  دـیامرف «: یم  هبنـشود  زور  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  - 1
ص 544، هعماجلا : هیداجسلا  هفیحصلا  ص 56 ؛ یلماع : رح  خیش  هیداجس ، هیناث  هفیحص  تامسنلا .» أرب  نیح  انیعم  ذختا  ضرالا و ال 
ص 176، ج 87 ، توریب ، پاچ  یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، ص 113 ؛ یمعفکلل : حابصملا  ص 116 ؛ نیمالادلبلا : مقر 238 ؛ ءاعد 

.یمق ثدحم  موحرم  نانجلا  حیتافم  و 
ج 5 ص 636. نیلقثلا : رون  ریسفت  - 2

.قودص خیش  رابخالا  یناعم  زا  لقن  ج 5 ص 617 ح 23 ،  نامه :  - 3
 . ج 5 ص 617 ح 23 نامه :  - 4
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مهیلع تراهط  تمـصع و  نادـناخ  لئاضف  زا  عماج  ایوگ و  لاح  نیع  رد  رـصتخم و  يا  هراصع  هک  هریبک  هعماج  هفیرـش  ترایز  رد 
ُهَّللا َحَـتَف  مُِکب  میراد ...« : یم  هضرع  نینچ  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  ترـضح  قـح  هغلاـب  تجح  شزوـمآ  میلعت و  هب  تسا ، مالـسلا 

«. دومن زاغآ  هدوشگ و  ار  شنیرفآ  دنوادخ  امش  دوجو  هب   : » (1) ...«

ناگتـشرف هب  لاعتم  راگدرورپ  ءاسک ، ریز  رد  مالـسلا  مهیلع  هبیط  هسمخ  عّمجت  ماگنه  : » تسا هدمآ  نینچ  ءاسک  فیرـش  ثیدح  رد 
ًاـسمَش ًارینُم َو ال  ًارَمَق  ًهَّیِحدَـم َو ال  ًاضرَا  ًهَِّینبَم َو ال  ًءامَـس  ُتقَلَخ  ام  ّینِا  یتاوامَـس ، َناّکُـس  ای  یتَِکئـالَم و  اـی  : » دومرف باـطخ  نینچ 
هکئالم يا   : » (2)  ...« ِءاسِکلا َتحَت  مُه  َنیذَّلا  ِهَسمَخلا  ِءالؤه  ِهَّبَحَم  یف  ِّالا  يرـسَی  ًاکُلف  يرجَی َو ال  ًارَحب  ُرودَـی َو ال  ًاکَلَف  ًهَئیـضُم َو ال 

يدیـشروخ هن  و  هدنهد ، رون  یهام  هن  و  هدش ، هدرتسگ  ینیمز  هن  و  هدش ، انب  ینامـسآ  مدـیرفاین  نم ! ياه  نامـسآ  نانکاس  يا  نم و 
هک رفن  جنپ  نیا  تبحم  رد  رگم  دیامن ، ریس  هک  یتشِک  هن  و  دوش ، يراج  هک  ییایرد  هن  و  دَنَز ، رود  هک  یکَلَف  هن  و  هدنهد ، ییانشور 

 ...«. دنراد رارق  ءاسک  ریز  رد 

نالوسر تلاسر  نیرتمهم  ریدغ  غالبا 

: دییامرف هجوت  ثیداحا  نیا  هب  .تسا  هدوب  تیالو »  » ینعی ریدغ  توکلم  حور و  مایپ و  خیرات ، لوط  رد  نالوسر  تلاسر  نیرت  مهم 

چیه هک  تسا ، یهلا  تیـالو  اـم  تیـالو   : » (3)« اِهب ِالا  ُّطَـق  ٌِّیبَن  ثَعُبی  َمل  یتَّلا  ِهَّللا  ُهَیـالَو  اـُنتَیالَو  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
«. تسا هدشن  هداتسرف  تیالو  نیا  هب  زج  يربمایپ 

رازملا ج 6 ص 99 ؛  ماکحالا : بیذهت  ج 2 ص 576 ؛  مالسلا :  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  ج 2 ص 615 ؛  هیقفلا : هرضحی  نم ال  - 1
 . ج 10 ص 416 لئاسولا : كردتسم  توریب و  پاچ  ج 99 ص 127 ، راونالا : راحب  ص 753 ؛  ریبکلا :

 . ج 2 ص 555 قحلا : قاقحا  ص 259 و  یحیرط : بختنم  ج 11 ص 933 ؛  ینارحب : هّللادبع  خیش  فراعملا ، مولعلا و  ملاوع  - 2
 . ج 27 ص 136 یسلجم : همالع  راونالا ، راحب  - 3
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رگم دومرفن  ثوعبم  ار  يربمایپ  چـیه  دـنوادخ  : » (1)« اناوِس نَم  یَلَع  اِنلیـضفَت  انِّقَح َو  ِهَفِرعَِمب  ّـِالا  ُّطَـق  َءاـج  ٍِّیبَن  نِم  اـم  : » دومرف زین  و 
«. نارگید رب  ام  يرترب  لیضفت و  ام و  ّقح  تخانش  تفرعم و  اب  هارمه 

اهیلعَءارهَّزلا َهَمِطاـف  َهَرِهاّـطلا  َهَـقیدِّصلا  ِینعَی  اـِهتَّبَحَم ، اِهلـضَِفب َو  َّرَقَا  یّتـح  ٍّیبَِـنل  ُهَّوـُبُّنلا  تَلَماـکَت  اـم  : » دوـمرف مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما 
رارقا مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  ترضح  تبحم  يرترب و  هب  هک  هاگنآ  ات  دشن  لماک  يربمایپ  چیه  يارب  يربمایپ  توبن و   : » (2)« مالسلا

«. دومن

ریدغ مایپ  اب  مالسلا  هیلعرصع  ماما  تکرح  مایق و 

هدنراد و شترـضح  دسر ، ارف  داب -  شیادـف  نامناج  هک  مالـسلا -  هیلع  نامز  ماما  رـصع  یلو  ترـضح  هدـنخرف  تلود  روهظ  نوچ 
مایپ اب  ترضح  نآ  ساسا  نیا  رب  .دوب  دهاوخ  تیالو »  » ینعی ریدغ » مایپ   » ندناسر رد  نانیـشناج  ناربمایپ و  یمامت  مایپ  هدننک  لماک 

.درب یم  نایاپ  ریدغ  مایپ  اب  و  دیامن ، یم  تکرح  ریدغ  مایپ  اب  و  دزیخ ، یم  اپب  ریدغ 

، دـش دـهاوخن  عقاو  عفان  رثؤم و  اه  تیوقت  اه و  نیماتیو  دوشن ، دوبان  درف  کی  رکیپ  زا  اه  يرامیب  اـه و  سوریو  اـت  هک  هنوگ  ناـمه 
یمن درک و  دهاوخن  هولج  راگدرورپ  نید  دوشن ، رود  بِّرخم  ياه  بورکیم  دـیلپ و  ياه  سوریو  یهلا  ِنید  هرکیپ  زا  ات  روط  نیمه 

.دنوش دوبان  نید  بّرخم  ياه  سوریو  هکنآ  رگم  دیامنب  هرهچ  تسه  هک  هنوگ  نآ  دناوت 

یم ماجنا  ریدغ » مایپ   » شرتسگ تهج  هک  مالسلا  هیلعرـصع  یلو  ترـضح  ياه  شالت  زا  شرازگ  هنوگ  ره  زا  لبق  ساسا ، نیمه  رب 
ياه هار  زا  هک  مییامن ، یم  هظحالم  ترـضح  نآ  طسوت  تعیرـش  بّرخم  ياه  يدیلپ  اه و  سوریو  عفد  زا  بلاج  یـشرازگ  دـنهد ،

.تسا هدش  نید  دراو  نوگانوگ 

 . ج 1 ص 437 ینیلک : یفاکلا ، - 1
 . ص 86 ینادمه ، مالسلا  هیلع  ءارهزلا  همطاف  ینارحب ؛ مشاه  دیس  زجاعملا ، هنیدم  یعیش ؛ يربط  همامالا ، لئالد  - 2
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نایادخ هِهلآ و  یفن  و  َهِلا » ال   » لوا دـیحوت ، رد  .تسا  هدـمآ  تابثا  سپـس  یفن و  لوا  نید ، لوصا  زا  هلحرم  ره  رد  هک  مینادـب  دـیاب 
سپـس و  اـه ، حاجـس  اـه و  هملیَـسُم  ریظن  نیغورد  ناربماـیپ  یفن  تسخن  مه ، تلاـسر  رد  .تسا  هدـمآ  ُهَّللا » ـَِّالا   » سپـس و  نیغورد ،

هب رارقا  سپـس  و  بصاغ ، نیغورد و  ياـفلخ  یفن  لوا  زین ، تماـما  رد  .تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  متاـخ  ترـضح  توبن  هب  تداـهش 
.تسا هدش  دراو  مالسلا  مهیلع  شموصعم  دالوا  نینمؤملاریما و  نیتسار  ناماما  تماما 

دبای یم  نایاپ  ریدغ  اب  شنیرفآ 

مُِکب : » میناوخ یم  هریبک  هعماج  ترایز  رد  هک  هنوگ  نامه  تفای ، دـهاوخ  نایاپ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  تقیقح  اب  شنیرفآ 
«. تفای دهاوخ  نایاپ  شنیرفآ  امش  هب   : » (1)  ...« مَتُخی

يوس هب  ناـنآ  تشگزاـب  هتبلا  سپـس   : » (2)« مَُهباسِح انیَلَع  َّنِا  َُّمث  مَُهباـِیا ، اـنَیِلا  َّنِا   » هکراـبم هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما 
مُُهباسِح انیَلَع  ِقلَخلا َو  اَذه  ُباِیا  انَیِلا  ُهَعامَس ، ای  : » دومرف دوب ،» دهاوخ  ام  رب  اهنآ  دب  کین و  لامعا  يازج  باسح و  هاگنآ  و  تسام ،

 ...«. تسام رب  ناشباسح  تسام و  يوس  هب  قلخ  نیا  تشگزاب  هعامس ، يا   : » (3) ...«

هک سک  ره   : » (4)« ِمارکِالا ِلالَجلا َو  وُذ  َکِّبَر  ُهجَو  یقبَی  َو  ٍناف ، اـهیَلَع  نَم  ُّلُـک   " هیآ ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما 
؛» تسا مارکا  تمظع و  لـالج و  بحاـص  هک  دـنام  یم  یقاـب  تراـگدرورپ  هجو  تسا و  گرم  اـنف و  شوختـسد  تسا  نیمز  يور 

: دومرف ترضح 

.هریبک هعماج  ترایز  - 1
.مق هیملع  پاچ  ج 5 ص 568 ح 30 ،  نیلقثلا : رون  ریسفت  26 ؛  ، 25 هیشاغ :  - 2

 . ج 8 ص 162 یفاک : - 3
 . 27  ، 26 نمحرلا : - 4
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«. دمآ دیاب  تهج  هجو و  نآ  زا  ادخ  يوس  هب  هک  یتهج  هجو و  نآ  میتسه  ام   : » (1)« ُهنِم ُهَّللا  َیتُؤی  يذَّلا  ُهجَولا  ُنَحن  »

«. میتسه ام  یهلا  هجو   : » (2)« هَّللا هجو  نحن  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: دومرف رعش  هویش  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رگید  شیامرف  رد 

(3) ُرَهظَی ِرهَّدلا  َرِخآ  اُنَتلوَد  َو  اهَنوبَقرَی ***  ٌَهلوَد  ٍسانُا  ِّلُِکل 

«. دش دهاوخ  رهاظ  راگزور  رخآ  رد  ام  تلود  و  دنرب ، یم  راظتنا  ار  نآ  هک  تسا ، یتلود  مدرم  زا  یهورگ  ره  يارب  »

زا يا  هدع  مالـسلا و  امهیلع  نیـسح  ماما  نینمؤملاریما و  تشگزاب  ینعی  تسا ، تعجر  هب  داقتعا  ام  ینیقی  ياهرواب  هقح و  دـئاقع  زا 
تموکح هداد و  لیکـشت  قح  تلود  ات  دیامرف ، هدنز  ار  نانآ  شا  هرهاق  تردـق  اب  دـنوادخ  تمایق  مایق  زا  لبق  هک  نینمؤم  ءادـهش و 

 ... زور نآ  دیما  هب  .دومن  دهاوخ  هدنز  ناشلامعا  يازس  يارب  زین  ار  اهنآ  نیلتاق  ناکاپ و  نآ  ِنیفلاخم  و  دنیامرف ؛

ذخآم عبانم و 

.ق .ه   1409 لوا ، پاچ  مق ، یشعرملا ، هَّللا  هیآ  هبتکم  رشان : يرتشوش ، هَّللا  رون  یضاق  لطابلا ، قاهزا  قحلا و  قاقحا   . 1

.ق  1400 مجنپ ، پاچ  توریب ، یملعا ، رشان : قودص ، خیش  یلاما ،  . 2

تبون فلتخم ، پاچ : لاس  نارهت ، هیمالسا ، رشان : یسلجم ، همالع  راونالا ، راحب   . 3

.مق هیملع  پاچ  ج 5 ص 192 ح 25 ،  نیلقثلا : رون  ریسفت  - 1
 . ثیدح 22 لیذ  نامه ، - 2

 . ج 51 ص 143 راونالا : راحب  ص 234 و 293 ،  نیظعاولا : هضور  ص 489 ح 3 ؛  قودص ، یلاما  - 3
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.ررکم پاچ :

.یلع نب  میهاربا  یمعفک ، یلماع ، نیصحلا ، عردلا  نیمالا و  دلبلا   . 4

.ق  1415 مراهچ ، پاچ  مق ، نایلیعامسا ، تاراشتنا  رشان : هعمج ، نب  یلع  دبع  يزیوح  یسورع  نیلقثلا ، رون  ریسفت   . 5

.ق .ه   1407 مراهچ ، پاچ  نارهت ، هیمالسالا ، بتکلا  راد  رشان : نسح ، نب  دمحم  رفعجوبا  یسوط ، ماکحالا ، بیذهت   . 6

، هیمالسالا فراعملا  هسسؤم  رشان : نامیلس ، نب  مشاه  دیـس  ینارحب ، مالـسلا ، مهیلعراهطالا  هلآ  دمحم و  لاوحا  یف  راربالا  هیلح   . 7
.ق  1411 لوا ، پاچ  مق ،

.ق  1413 لوا ، پاچ  مق ، تثعب ، رشان : متسر ، نب  ریرج  نب  دمحم  ریغص ، یلمآ  يربط  همامالا ، لئالد   . 8

.لوا پاچ  مق ، یضر ، تاراشتنا  رشان : يروباشین ، لاّتف  نیظعاولا ، هضور   . 9

دمحم یناهفصا ، یحطبا  دحوم  ححصم : ققحم و  هَّللا ، رون  نب  هَّللادبع  یناهفـصا ، ینارحب  لاوحالاو ، فراعملا  مولعلا و  ملاوع   . 10
.ش  1382 مود ، پاچ  مق ، ، مالسلا هیلع  يدهملا  مامالا  هسسؤم  رشان : رقاب ،

.ق  1378 لوا ، پاچ  نارهت ، ناهج ، رشن  رشان : قودص ، خیش  مالسلا ، هیلعاضرلا  رابخا  نویع   . 11

.مق هوسا ، رشان : سابع ، یمق ، نانجلا ، حیتافم  تایلک   . 12

پاچ مق ، هیمالسإلا ، فراعملا  هسسؤم  رشان : نامیلس ، نب  مشاه  دیـس  ینارحب ، مالـسلا ، مهیلعرـشع  ینثالا  همئالا  زجاعم  هنیدم   . 13
.ق  1413 لوا ،

، مق هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماج  هب  هتـسباو  یمالـسا  تاراشتنا  رتفد  رـشان : رفعج ، نب  دمحم  يرئاح ، يدهـشم ، ریبکلا ، رازملا   . 14
.ق  1419 لوا ، پاچ  مق ،

.ه  1408 لوا ، پاچ  نانبل ، توریب ، مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  رشان : نیـسح ، ازریم  ثدحم ، يرون ، لئاسولا ، كردتـسم   . 15
.ق

.ق .ه   1405 مود ، پاچ  مق ، يدهاز ،)  ) یضرلا راد  رشان : یلع ، نب  میهاربا  یمعفک ، یلماع ، یمعفکلل ، حابصملا   . 16

رتفد رشان : هیوباب ، نب  یلع  نب  دّمحم  قودص ، یّمق ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال   . 17
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.ق .ه   1413 مود ، پاچ  مق ، مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  هب  هتسباو  یمالسا  تاراشتنا 

پاچ نارهت ، هیمالـسالا ، بتکلا  راد  رـشان : یناود ، یلع  مجرتم  یـسلجم ، همالع  راحب ، مهدزیـس  دـلج  همجرت  دوعوم ، يدـهم   . 18
.ش  1378 متشه ، تسیب و 
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ینایس يرقاب  يدهم  دوعوم :  روهظ  لوسر و  تثعب  لاصتا  هقلح  ریدغ ،

هدیکچ

.روهظ ریدغ ،  تثعب ،  يرشب :  مهم  دادخر  هس   . 1

.ضرا قارشا  نید ،  لامکا  ادخ ، ّتنم  ریباعت  هب  قوف  ياهدادخر  هرابرد  نآرق  مهم  ریبعت  هس   . 2

.روهظ تثعب و  نیب  يا  هسیاقم   . 3

.روهظ تثعب و  نیب  لاصتا  رد  ریدغ  هاگیاج   . 4

.روهظ دعب  لبق و  نیب  تثعب و  دعب  لبق و  نیب  يا  هسیاقم   . 5

.لومشناهج ِتلادع  شناد ،  ملع و  دشر   . 6

.روهظ ریدغ و  تثعب و  تاکرتشم   . 7

يرشب مهم  دادخر  هس  روهظ ، ریدغ ، تثعب ،

هراشا

يادخ دوعوم .» روهظ   » و ریدغ » «، » تثعب  » زا تسا  ترابع  يرشب  مهم  دادخر  هس 
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: دنک یم  دای  مهم  ریبعت  هس  اب  دادخر  هس  نیا  زا  شیوخ  نیرفآ  تیاده  باتک  نیرخآ  رد  شخب  یتسه 

(1) «. مِهِسُفنَا نِم  ًالوسَر  مِهیف  َثََعب  ِذا  َنینِمؤُملا  یَلَع  ُهَّللا  َّنَم  ْدََقل   » ِریبعت اب  تثعب  زا 

(2) «. یتَمِعن مُکیَلَع  ُتمَمتَا  مُکَنید َو  مَُکل  ُتلَمکَا  َموَیلا   » ِریبعت اب  ریدغ  زا 

(3) «. اهِّبَر ِروِنب  ُضرَالا  ِتَقَرشَا  َو   » ِریبعت اب  رَظتنم  دوعوم  روهظ  نارود  زا 

اب ناهج  ددـنب و  یم  رب  تخر  اـه  یگریت  راوگرزب ، نآ  تثعب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاـخ  دوجو  رون  شباـت  اـب  هک  ناـنچمه 
هب ینالوط ، یترتف  زا  سپ  یناملظ  کیرات و  ِناهج  زین  ءایـصوا  متاخ  روهظ  اب  ددرگ ، یم  رونم  نشور و  يدـمحم  شخبتاـیح  هعـشا 

انامه يونعم  میظع  ِزیخاتـسر  شزیخ و  ود  نیا  لاصتا  هقلح  و  ددرگ ، یم  وپاکت  تایح و  رون و  رـسارس  يودـهم  ِیهلا  هقراب  هطـساو 
: تسا رارق  نیا  زا  هدش  هتخادرپ  راتشون  نیا  رد  هک  یتاعوضوم  زا  یخرب  .تسا  ریدغ 

.مالسلا هیلع  ملاع  یجنم  روهظ  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  متاخ  ترضح  تثعب  نیب  یلامجا  يا  هسیاقم  فلا . 

تثعب و نیب  یـشخب  طابترا  لاصتا و  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  تماـما  تیـالو و  مخ و  ریدـغ  يـالاو  هاـگیاج  میـسرت  ب . 
.روهظ

شناد ملع و  دشر  نوچ  یتاعوضوم  رد  رظتنم  دوعوم  روهظ  زا  دـعب  لبق و  نارود  اب  تثعب  زا  دـعب  لبق و  نارود  نیب  يا  هسیاقم  ج . 
هَّللا هیقب  توعد  هَّللا و  لوسر  توعد  ندوب  لومـش  ناـهج  ماـع و  يرتسگ ، تلادـع  تهج  رد  شـالت  روهظ ؛ زا  سپ  تثعب و  زا  سپ 

.مالسلا امهیلع 

.دوعوم روهظ  ریدغ ،  تثعب ، تاکرتشم  د . 

.164 نارمع : لآ  - 1
.3 هدئام : - 2
 . 69 رمز : - 3
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نالعا یمومع و  توعد  و  هَّللا » ـالا  هلا  ـال  اولوق   » يادـن اـب  هَّللا  تیب  راـنک  زا  هکم و  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  توعد  عورش 
رانک زا  زین  دوعوم  توعد  هدوب و  هالوم » ٌّیلع  اذـهف  هالوم  ُتنُک  نَم   » هلمج اب  هکم  مخ و  ریدـغ  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو 

َکُمِصعَی ُهَّللا  َو   » »(2) و ِبعُّرلِاب ُهَترَـصَن  َو   » دراد دوجو  یهلا  دییأت  هس  ره  رد  و  دوب ؛ دهاوخ   (1)« هَّللا هیقب  اَنَا   » يادـن اب  هبعک و  هناخ 
(3) «. ِسانلا َنِم 

روهظ رصع  تثعب و  نیب  تاکرتشم  یخرب  فلا : 

هراشا

: میزادرپ یم  اهنآ  هب  ًالیذ  هک  ددرگ  یم  زاب  تهج  هس  هب  روهظ  تثعب و  نیب  كرتشم  هوجو 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  دیؤم  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ِرشبم  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  لوا : 

َّيَدَی َنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  مُکَیِلا  ِهَّللا  ُلوسَر  ّینِا  : » دیامرف یم  نینچ  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  نابز  زا  میرک  نآرق  رد  میکح  دـنوادخ 
(4) «. ُدَمحَا ُهُمسا  يِدَعب  نِم  یتأَی  ٍلوسَِرب  ًارِّشَبُم  ِهاروَّتلا َو  َنِم 

هیلع میرم  نب  یسیع  ترضح  زامنشیپ  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  هک  میوش  یم  وربور  تیاور  نیا  اب  نیقیرف  ياه  باتک  زا  یخرب  رد 
دوش یم  دییأت  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  هیحان  زا  ترضح  نآ  ناشیا  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  يادتقا  اب  و  دوش ، یم  مالـسلا 
: تسا نینچ  ثیدح  نتم  .دنریگ  یم  رارق  مالسلا  هیلعرصع  ماما  هب  ناگدنورگ  هرمز  رد  نانآ  هتشگ و  مامت  نایحیسم  رب  تجح  و 

 . ج 2 ص 392 نیلقثلا :  رون  - 1
 . هبدن ياعد  - 2
 . 67 هدئام : - 3
 . 6 فص :  - 4
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ًاروَج َو ًاملُظ َو  تَِئُلم  امَک  ًالدَع  ًاطِسق َو  َضرَالا  ُألَمَی  يذَّلا  ِهَِّمئَالا  ِمَتاخ  ِّيِدهَملا ، ِجورُِخب  َهَِّمئَالا  َرَبخَا  هَّنَا  مالسلا  هیلع  هَّللا  ِلوسر  نَع 
.ُهَفلَخ یّلَُصی  ِهِروهُظ َو  ِهِجورُخ َو  َتقَو  ِهیَلَع  ُلِزنَی  مالسلا  هیلع  یسیع  َّنَا 

ناماما متاخ  نامه  داد ، ربخ  مالسلا  هیلع  يدهم  جورخ  زا  ار  ناماما  ترضح  نآ  هک  تسا  لوقنم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا 
جورخ ماگنه  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  هک  داد  ربخ  و  دزاس ، یم  رپ  لدع  طسق و  زا  هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نامه  ار  نیمز  هک 

.درازگ یم  زامن  يو  رس  تشپ  دیآ و  یم  دورف  يو  دزن  شروهظ  و 

: تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد 

یسیع ات  دیآ  یم  رـس  تشپ  مالـسلا  هیلع  يدهم  دیآ و  دورف  زامن  يارب  مالـسلا  هیلع  يدهم  مایق  عورـش  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یـسیع 
شیپ : » دـیوگ یم  وا  هب  دـهن و  یم  ترـضح  نآ  ياه  فتک  ناـیم  ار  دوخ  تسد  مالـسلا  هیلع  یـسیع  نکل  دـتفا ، شیپ  مالـسلا  هیلع 

«. شاب

(1)  .... درازگ یم  زامن  مالسلا  هیلع  يدهم  رس  تشپ  تسا و  دادماب  زامن  ماگنه  هب  وا  ندمآ  دورف 

هکئالم اب  مالسلا  امهیلع  نامز  ماما  ربمایپ و  دییأت  مود :

: دومرف نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  شیوخ  زیزع  ربمایپ  هرابرد  هدنیاشخب  رگشیاشخب  دنوادخ 

(2) .ایلُعلا َیِه  ِهَّللا  ُهَِملَک  یلفُّسلا َو  اورَفَک  َنیذَّلا  َهَِملَک  َلَعَج  اهوَرَت َو  َمل  ٍدونُِجب  ُهَدَّیَا  ِهیَلَع َو  ُهَتَنیکَس  هَّللا  َلَزنَأَف 

: میبای یم  نینچ  ار  مالسلا  هیلع  هَّللا  هیقب  ترضح  فیصوت  حاتتفا  ياعد  رد 

 . ص 333 ح 37 1382 ش ، هیفورح ، نارهت ، شخبناهج ، ایوج  همجرت  دنوادخ ، هتخودنا  يداه ؛ یفجن ، - 1
 . 40 هبوت : - 2
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.َنیَملاعلا َّبَر  ای  ِسُدُقلا  ِحوِرب  ُهدِّیَا  َنیبَّرَقُملا َو  َِکتَِکئالَِمب  ُهَّفُح  ِرَظَتنُملا ،  ِلدَعلا  ِلَّمَؤُملا َو  ِِمئاقلا  َكِرمَا  ِِّیلَو  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

دوعوم روهظ  تّوبن و  تمعن  ود  هب  حیولت  حیرصت و  موس : 

ناحلاص تیمکاح  ود  ره  رد  هک  هدومن  نایب  ار  مالسلا  هیلعرـصع  ماما  روهظ  دوجو و  تمعن  ًاحیولت  ار و  توبن  تمعن  ًاحیرـص  نآرق 
: دیامرف یم  صصق  هروس  نیزاغآ  تایآ  .دش  دهاوخ  ققحم  نادرمتم  نارگمتس و  تسکش  نیمز و  رب 

.َنیدِـسفُملا َو َنِم  َناک  ُهَّنِا  مُهَءاِسن  ییحَتـسَی  مُهَءانبَا َو  ُحِّبَذـُی  مُهنِم  ًهَِفئاط  ُفِعـضَتسَی  ًاعَیِـش  اهَلهَا  َلَعَج  ِضرَالا َو  ِیف  الَع  َنوَعِرف  َّنِا 
(1) «. ِضرَالا ِیف  مَُهل  َنِّکَُمن  .َنیثِراولا َو  ُمُهَلَعَجن  ًهَِّمئَا َو  مُهَلَعَجن  ِضرَالا َو  ِیف  اوفِعُضتسا  َنیذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  نَا  ُدیُرن 

روهظ رصع  ریدغ ، تثعب ، دادخر : هس  هب  ارذگ  یهاگن  ب : 

تثعب لوا : 

رد دـنیامیپ و  یم  ار  ینادان  لهج و  ياه  ههاریب  رتشیب  هچ  ره  تعرـس  اب  ناباتـش و  اه  ناسنا  هک  دـیامن  یم  خر  يا  هماگنه  رد  تثعب 
.دنیامن یم  دای  راختفا  اب  اه  يرگدادیب  اه و  تراغ  اه و  لتق  زا  دـننک و  یم  هدجـس  بوچ  گنـس و  زا  هدـش  هتخاس  نایادـخ  لباقم 

.تسا لحارم  نیرت  نییاپ  رد  عامتجا  حطس  رد  يرشب  فطاوع  دنهن و  یم  روگ  رد  هدنز  ار  شیوخ  نارتخد  هک  ینامز 

 . 6  ، 4 صصق : - 1
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مخ ریدغ  مود : 

هک دـندوب  شوخلد  لبق  اه  لاـس  زا  تماـما  توبن و  نانمـشد  مینادـب  هک  دوب  دـهاوخ  رت  سوملم  یماـگنه  نآ  تمظع  مخ و  ریدـغ 
بلاج .دنام  دهاوخ  مامتان  يدام  ناهج  نیا  زا  تلحر  زا  سپ  يو  شالت  تسین و  يرـسپ  دنزرف  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  متاخ  لوسر 

نینچ ار  شیوخ  زیزع  ربمایپ  شخب  یتسه  قلاخ  هک  اجنآ  ات  دندروآ  نابز  رب  دنتـشادن و  ناهن  لد  رد  اهنت  ار  موهوم  رادنپ  نیا  هکنیا 
(1) «. ُرَتبَالا َوُه  َکَِئناش  َّنِا  رَحنا ، َکِّبَِرل َو  ِّلَصَف  ََرثوَکلا ، َكانیَطعَا  ّانِا  : » دومن دییأت  داد و  الست 

وَا َكُوُلتقَی  وَا  َكوِتبُثِیل  اورَفَک  َنیذَّلا  َکـِب  ُرُکمَی  ِذا  َو  : » دومرف ناراـگزور  نآ  میـسرت  رد  اـتمه  یب  هناـگی  تثعب  نیزاـغآ  نارود  رد 
(2)  ...«. َكوجِرُخی

یهلا تمعن  دیسر و  لامک  هب  نیبم  نید  و  تفای ؛ ققحت  ءایصوالا  دیـس  تماما  اب  ءایبنالا  دیـس  توبن  رارمتـسا  ریدغ ، يراج  لالز  رد 
(3) «. ًانید َمالسِالا  ُمَُکل  ُتیضَر  یتَمِعن َو  مُکیَلَع  ُتمَمتَا  مُکَنید َو  مَُکل  ُتلَمکَا  َموَیلا   » هک تفای  مامت  تیرشب  رب 

رظتنم دوعوم  روهظ  موس : 

يادخ زا  ار  یتسه  حلـصم  نابز  کی  لد و  کی  یگمه  و  هدمآ ، هوتـس  هب  روج  ملظ و  زا  نامدرم  هک  تسا  ینامز  رد  دوعوم  روهظ 
« ِهَّللا ُهَّیَِقب  اَنَا   » گنابلگ و  دیامن ، توعد  ادـخ  هب  ار  نامدرم  نامیالوم  هبعک  هناخ  رانک  زا  هک  تسا  ماگنه  نآ  رد  .دـنبلط  یم  شیوخ 
رد ار  لدع  طسق و  يزوریپ  حتف و  مچرپ  نتـشارفارب  اب  و  دـهد ، شزاون  ار  ناگمه  ناج  ماشم  دـسر و  نایناهج  شوگ  هب  هَّللا  تیب  زا 

.دزاس مکاح  یتیگ  رسارس 

 . 3  _ 1 رثوک : - 1
 . 30 لافنا : - 2
 . 3 هدئام : - 3
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« روهظ زا  لبق  نارود   »" و تثعب » زا  لبق  نارود   » یفرعم ج : 

تثعب زا  لبق  نارود   . 1

: دیامن یم  میسرت  نینچ  ار  تثعب  زا  شیپ  برع  راگزور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

َنوخینُم ٍراد  ِّرَش  یف  ٍنید َو  ِّرَش  یلَع  ِبَرَعلا  َرَـشعَم  ُمتنَا  َو  ِلیزنَّتلا ؛ یَلَع  ًانیمَا  َنیَملاعِلل َو  ًاریذَن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصًادَّمَُحم  َثََعب  َهَّللا  َّنِا 
ٌَهبوصنَم مُکیف  ُمانصَالا  مُکَماحرَا ، َنوعَطقَت  مُکَءامِد َو  َنوکِفسَت  َبِشَجلا َو  َنولُکأَت  َرِدَکلا َو  َنوبَرـشَت  ٍّمُص  ٍتاّیَح  ٍنشُخ َو  ٍهَراجِح  َنَیب 

(1) .ٌَهبوصعَم مُِکب  ُماثآلا  َو 

رد برع  هورگ  امش  هک  یلاح  رد  درک  ثوعبم  دوخ  باتک  یحو و  نیما  نایناهج و  هدنهد  میب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  دنوادخ 
یم ار  نجل  ياه  بآ  .دـیتشاد  تماـقا  اونـشان  ياـهرام  اـه و  خالگنـس  ناـیم  رد  .دـیدرب  یم  رـس  هب  اـهاج  نیرتدـب  نییآ و  نیرتدـب 
امش نایم  رد  اه  تب  .دیدرک  یم  يرود  نادنواشیوخ  زا  دیتخیر و  یم  ار  رگیدکی  نوخ  دیدروخ و  یم  نشخ  ياهاذغ  دیدیماشآ و 

«. دیدرک یمن  بانتجا  ناهانگ  زا  دوب و  اپ  رس 

: دیامن یم  میسرت  نینچ  ار  تثعب  زا  شیپ  ار  مدرم  هیقب  راگزور  سپس 

مُهادَهَف ِهِریَغ  یِلا  ٍریشُم  وَا  ِهِمسا ، ِیف  ٍدِحُلم  وَا  ِهِقلَِخب  ِهَّلل   ِ ٍهِّبَشُم َنَیب  ٌهَتِّتَشَتُم  ُِقئارَط  َو  ٌهَرِـشَتنُم ، ٌءاَوهَا  ٌهَقِّرَفَتُم َو  ٌلَِلم  ٍِذئَموَی  ِضرَالا  ُلهَا  َو 
(2) «. َِهلاهَجلا َنِم  ِِهناکَِمب  مُهَذَقنَا  َِهلالَّضلا َو  َنِم  ِِهب 

هیبشت شقلخ  هب  ار  دنوادخ  یهورگ  .دـندوب  قرفتم  فیاوط  فلتخم و  ياه  تعدـب  نوگانوگ و  ياه  بهذـم  ياراد  زور  نآ  مدرم 
مسا رد  یخرب  دندرک و  یم 

 . هبطخ 26 هغالبلا : جهن  - 1
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درک تیاده  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هلیسو  هب  ار  نانآ  دنوادخ  .دندرک  یم  هراشا  وا  ریغ  هب  یعمج  دندرک و  یم  فرصت  وا 
.تخاس انشآ  یهلا  فراعم  هب  و 

روهظ زا  لبق  نارود   . 2

میسرت هب  نتف  محالم و  نایب  ماگنه  هب  شیوخ و  رابرهگ  مالک  نوگانوگ  ياه  تمسق  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبَّنلا  ملع  هنیدم  باب 
ترـضح نآ  مالک  زا  يا  هشوگ  لقن  هب  اهنت  تمـسق  نیا  رد  هک  دـنا ، هتخادرپ  دوعوم  روهظ  زا  لبق  رـصع  رد  يرـشب  هعماـج  نارود 

: مینک یم  افتکا 

ًاولُح اُهفالخَا ، ًهَءولمَم  اهُذِـجاَون ، ًایداب  ٍقاـس ، یلَع  مُِکب  ُبرَحلا  َموقَت  یّتَح  : » دـیامرف یم  هغـالبلا  جـهن  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
(1) «. اُهتَِبقاع ًامَقلَع  اهُعاضَر ،

یکانرطخ بیهم و  رایسب  ياه  گنج  بیجع و  بوشآ  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  زا  لبق  هک  دنک  یم  ینیب  شیپ  ترـضح 
يا هدنرد  کی  لثم  دهد  یم  ناشن  ار  شدوخ  ياه  نادند  .دتسیا  یم  شدوخ  ياپ  يور  گنج  : » دیامرف یم  .دتفا  یم  قافتا  ایند  رد 
یم دننک  یم  هاگن  گنج  ِنازورفا  شتآ  نایوج و  هزیتس  نآ  ینعی  .دهد  یم  ناشن  ار  شدوخ  ناتـسپ  ِریـش  .دهد  یم  ناشن  نادند  هک 

ناشدوخ ررض  هب  گنج  نیا  ِتبقاع  هک  دنناد  یمن  اما  دنک ، یم  راک  ناشعفن  هب  ینعی  دهد ؛ یم  ریـش  بوخ  گنج  ناتـسپ  نیا  دننیب 
.تسا

روهظ زا  سپ  تثعب و  زا  سپ  نارود  یفرعم  د : 

تثعب زا  سپ  نارود   : 1

جوا رد  امش  : » (2)  ...« ِراّنلا َنِم  ٍهَرفُح  افَش  یلَع  ُمتنُک  َو  : » دنک یم  نایب  نینچ  بیترت  هب  ار  تثعب  زا  دعب  لبق و  نارود  نابرهم  دنوادخ 
.دیدوب شتآ  هاگترپ  هبل  رب  مه و  اب  ینمشد 

 . ص 60 خ 138 1417 ق : مجنپ ، پاچ  یمالسا ، رشن  هسسؤم  مق ، هغالبلا ، جهن  یضر ؛ دیس  - 1
 . 103 نارمع : لآ  - 2
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«. دومن لیدبت  تیاده  هب  ار  تلالض  تفُلا و  هب  ار  توادع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  متاخ  لوسر  تثعب  تمعن  هطساو  هب  دنوادخ 

.دیآ یم  تسد  هب  زین  تثعب  زا  سپ  نارود  زا  نشور  يریوصت  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ِمالک  ِنیشیپ  زارف  هیآ و  نیا  رد  یلمأت  اب 

روهظ زا  سپ  نارود   : 2

نتسبآ ایند  ادرف  هک  دینادب   : » (1)« َنوفِرعَتال اِمب  ٌدَغ  یتأَیَـس  ٍدَغ َو  یف  الَا َو  : » دیامرف یم  شمالک  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
«. دروآ دهاوخ  دوخ  اب  ادرف  تسه و  هک  دینادب  یلو  دیتسین ، هاگآ  دیسانش و  یمن  دینک و  یمن  ینیب  شیپ  چیه  هک  تسا  ییاهزیچ 

ار ماکح  لاّمُع و  هک  تسا  نیا  دـنک  یم  یهلا  یلاو  نآ  هک  يراـک  لوا   : » (2)« اِهلامعَا يواسَم  یلَع  اَهلاّمُع  اهِریَغ  نِم  یلاولا  ُذُـخأَی  »
«. دوش یم  حالصا  ایند  دنک و  یم  حالصا  ار  دوخ  ناوعا  و  دریگ ، یم  کی  کی 

ره زا  دراد  دوخ  رد  هک  یتبهوم  ره  نیمز  ینعی  دهد .» یم  نوریب  ار  دوخ  رگج  ياه  هراپ  نیمز  «: » اهِِدبَک َذـیلافَا  ُضرَالا  َُهل  ُجِرُخت  «َو 
.دهد یم  نوریب  ار  همه  دینک ، روصت  امش  هک  يدادعتسا  ره  یندعم و 

یم رارق  وا  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياهدیلک  تسا و  میلـست  هک  یلاح  رد  مالغ  کی  لثم  دـیآ  یم  نیمز  « : » اهَدـیلاقَم ًاملِـس  ِهَیِلا  یقُلت  «َو 
رگم دـنام  یمن  یقاب  تعیبط  رد  یلوهجم  دوش و  یم  فشک  وا  تسد  هب  هکنیا  رگم  دـنام  یمن  یقاـب  تعیبط  رد  يّرِـس  ینعی  دـهد .»

.ددرگ یم  فوشکم  هرود  نآ  رد  هکنیا 

هبطخ 138. هغالبلا : جهن  - 1

هبطخ 138. هغالبلا : جهن  - 2
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همه نیا  هک  داد  دهاوخ  ناشن  هچ !؟» ینعی  یعقاو  تلادع  هک  داد  دهاوخ  ناشن  امـش  هب  وا  تقو  نآ  «: » ِهَریّـسلا ُلدَـع  َفیَک  مُکیُریَف  »
وُج قافن و  غورد و  شا  همه  دندز  یم  حلص  زا  مد  هک  همه  نیا  دوب و  غورد  همه  دندز  یم  يدازآ  رـشب و  قوقح  هیمالعا  زا  مد  هک 

.دوب ییامن  مدنگ  یشورف و 

دهاوخ هدـنز  هتفر  نایم  زا  هدرم و  رهاظ  بسح  هب  هدـنام و  كورتم  هک  ار  تنـس  باـتک و  نیناوق  «: » هَّنُّسلا ِباـتِکلا َو  َتِّیَم  ییُحی  «َو 
«. درک

دوخ هب  صوصخم  یبقل  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دراد و  یبقل  ام  ناـماما  زا  کـی  ره  ِلدَـعلِاب .»...  َمَکَح  ُِمئاـقلا  َماـق  اِذا  : » دومرف زین  و 
مایق و هب  ار  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  ام  .دـنک  یم  مایق  ناهج  رد  هکنآ  ینعی  مئاقلا » : » تسا هدـش  هتفرگ  مایق  موهفم  زا  هک  دراد 

.دوش یم  هتخانش  تلادع  مایق و  هب  ماما  نیا  دوش و  یم  هتخانش  تفص  کی  هب  یماما  ره  .میسانش  یم  تلادع 

«. تسین راک  رد  یملظ  روج و  وا  راگزور  رد  «: » ُروَجلا ِهِماّیَا  یف  َعَفَترا  «َو 

رارقرب تلادع  هک  یتقو  .تساه  یتلادع  یب  اه و  یتحاران  اه ، ینماان  نیا  أشنم  نوچ  دوش .» یم  نما  اه  هار  همه  «: » ُُلبُّسلا ِِهب  تَنِمَا  «َو 
.درادن دوجو  ینماان  رب  یلیلد  تسا و  تلادع  ترطف  رشب  ترطف  نوچ  دوش ،

«. دروآ یم  نوریب  ار  دوخ  تاکرب  مامت  نیمز  و  «: » اِهتاکََرب ُضرَالا  ِتَجَرخَا  «َو 

نآ ِمدرم  یتحاران  دـیناد  یم  ایآ  َنیقَّتُمِلل .» ُهَِبقاعلا  َو  : » یلاعَت ُُهلوَق  َوُه  َو  ِهِِّرب ...  ِِهتَقَدَِـصل َو ال  ًاعِـضوَم  ٍذـِئَموَی  مُکنِم  ُلُجَّرلا  ُدِـجَی  «َو ال 
ادیپ قحتـسم  ریقف و  دنیامن ، یـسک  هب  یکمک  ای  دنهدب و  يا  هقدص  دـنهاوخب  رگا  هک  تسا  نیا  طقف  مدرم  یتحاران  تسیچ !؟ تقو 

.دننک یمن 
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هب يا  هّرذ  تسناد و  دنهاوخ  هناگی  ار  ادخ  همه  هکنیا  ات  «: » ًائیَـش ِِهب  َكِرـُشی  َهَّللا َو ال  اودِّحَُوی  یّتَح  : » دیامرف یم  یهلا  دیحوت  هرابرد 
«. دیزرو دنهاوخن  كرش  وا 

ات قرـشم  زا  ناوتان  نزریپ  کی  «: » ٌدَحَا اهیذُؤیال  َبِرغَملا  ُدیُرت  ِقِرـشَملا  َنِم  ُهَفیعَّضلا  ُهَزوجَعلا  ُجُرخَت  َو  : » دـیامرف یم  تینما »  » هرابرد
(1) «. دنک تیذا  ار  وا  یسک  هکنآ  نودب  دنک  یم  ترفاسم  ار  ایند  برغم 

ندرک ینادـنز  دـیعبت و  لتق و  یپ  رد  هدرب و  راک  هب  اهدـنفرت  نازورف  غارچ  نیا  یـشوماخ  يارب  نانمـشد  هک  تسا  ینامز  رد  ریدـغ 
وَا َكوِتبُثِیل  اورَفَک  َنیذَّلا  َِکب  ُرُکمَی  ِذا  َو  : » دیامرف یم  یتسه  قلاخ  هک  دنا ، هتـسبن  رب  یفرط  ییاوسر  زج  همه  نیا  زا  اما  دنا ، هدمآرب 

(2)  ...«. َهَّللا ُرُکمَی  َنورُکمَی َو  َكوجِرُخی َو  وَا  َكوُلتقَی 

رد لد  هدناوخ و  رتبا  ار  متاخ  لوسر  هدینارذگ ، دح  زا  تراسج  هتـشگ و  زارد  نازوت  هنیک  هنعط  ِنابز  دنچ ، ینامز  تشذگ  زا  سپ 
رهم و دروم  ار  یتسه  هنادرد  هنوگ  نیا  اناوت  شخب  یتسه  اما  دیـسر !! میهاوخ  شیوخ  لایما  هب  يو  زا  سپ  هک  هداهن  يو  ِنتفر  ِورگ 

دیس تماما  تیاصو و  مالعا  اب  : » دومرف زین  (3) و  «. میدومن رتبا  ار  تنمشد  و  میتشاد ...  ینازرا  رثوک  وت  هب  ام   » هک داد  رارق  تفطالم 
(4) «. میدومن بآ  رب  شقن  یثنخ و  ار  نانمشد  دیک  هنیک و  هدومن و  مامت  ار  تمعن  هدینادرگ و  لماک  وت  رب  ار  نید  ءایصوا ،

ناماما شالت  زین  مخ و  ریدغ  هکم و  حتف  تثعب و  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تاّیونم  ِرارمتسا  مالسلا  هیلعرظتنم  دوعوم  روهظ 
هیلعرـصع ماما  ياربک  تبیغ  نارود  ندیـسر  ارف  اـت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  متاـخ  یبن  تلحر  زا  سپ  نارود  رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم 

تاّیونم نآ  نتخاس  یلمع  ندناشوپ و  تیلعف  هماج  مالسلا و 

 . ص 13 مالسلا :  هیلع  راهطا  همئا  هریس  رد  يریس  - 1
 . 30 لافنا : - 2
 . 31 رثوک : - 3

.هدئام هروس  هیآ 3  هب  هراشا  - 4
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رد ار  روهظ  هفوکـش  رپ  ماـیا  تثعب و  لاـصتا  هقلح  هک  دراد  روهظ  ییـالط  رـصع  دوعوم و  زا  یعقاو  حیحـص و  كرد  یـسک  .تسا 
.دیامن وجتسج  ریدغ 

ذخآم عبانم و 

.دیجم نآرق   . 1

.ش  1385 مشش ، پاچ  ملق ، ءامس  مق ، یحور ، دمحم  همجرت  لامعألا ، لابقإ  یسوم ؛ نب  یلع  دّیس  سوواط ، نبا   . 2

.ش  1387 متفه ، تسیب و  پاچ  باتک ، ناتسوب  مق ، تیدبا ، غورف  رفعج ، یناحبس ،  . 3

.ق  1417 مجنپ ، پاچ  یمالسا ، رشن  هسسؤم  مق ، یتشد ، دمحم  قیقحت  هغالبلا ، جهن  نیسح ؛ نب  دمحم  یضر ، دیس  . 4

.ق  1417 مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  مق ، يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  مالسالا ؛ نیما  یسربط ،  . 5

.ش 1382 هیفورح ، نارهت ، شخبناهج ، ایوج  همجرت  دنوادخ ، هتخودنا  يداه ، یفجن ،  . 6
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روپ يدهم  ربکا  یلع  روهظ :  رصع  يارب  ریدغ  يزاس  هنیمز 

هدیکچ

هک تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هیناسنالا  هلادعلا  توص  زا  يا  هولج  هادف ، انحاورا  هَّللا  هیقب  ترـضح  یناهج  دـحاو  تموکح   . 1
.دش يزیر  یپ  ریدغ  دیعس  دیع  زور  رد 

.دنک یم  ادیپ  رولبت  روهظ  رصع  رد  هک  دش ، هضرع  نیمز  نامسآ و  رب  مالسلا  هیلعریما  ترضح  تیالو  ریدغ ، زور  رد   . 2

.ددرگ یم  یناهج  غیلبت  روهظ  دهع  رد  دیدرگ ، لزان  ریدغ  زور  رد  َکِّبَر » نِم  َکَیِلا  َلِزنُا  ام  غَِّلب   » هفیرش هیآ   . 3

رد یـضَترا » يِذَّلا  ُمُهَنید  مَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  َو   » نآ یلمع  نّکمت  دـش ، لزان  ریدـغ  زور  رد  هک  مُکَنید » مَُکل  ُتلَمکَا  َموَیلا   » همیرک هیآ   . 4
.دبای یم  ققحت  روهظ  رصع 

ناـیم رد  یقیقح  تّوـخا  و  درک ، داـجیا  تّوـخا  رفن  رازه  تسیب  دـص و  ناـیم  رد  ریدـغ  زور  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر   . 5
.ددرگ یم  رارقرب  روهظ  رصع  رد  نایناهج 
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ناگمه روهظ  رصع  رد  و  تفرگ ، تعیب  ناگمه  زا  مالسلا  هیلعریما  ترضح  يارب  ریدغ  زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ   . 6
.دننک یم  عوضخ  ترضح  نآ  ربارب  رد 

زا ناگمه  روهظ  رصع  رد  یلو  دنداد ، رس  ٍهنمؤم » ٍنمؤم و  ِّلک  یلوم  يالوم و  َتحبـصَا   » گناب هناراکایر  ریدغ  زور  رد  ناقفانم   . 7
.دنوش یم  داقنُم  لد  يادیوس 

رد اهنآ  همه  هک  دندرمـشرب ، ریدـغ  زور  يارب  یگژیو  تشه  تسیب و  ناشیرهاظ  تفالخ  نامز  رد  ریدـغ  زور  رد  نایقتم  يالوم   . 8
.دنک یم  ادیپ  ققحت  روهظ  رصع 

هولج روهظ  رـصع  رد  اهنآ  همه  هک  دندومرف ، نایب  ریدغ  زور  يارب  یگژیو  لهچ  ینارون  ثیدـح  کی  رد  مالـسلا  هیلعاضر  ماما   . 9
.ددرگ یم  رگ 

رد دیـشروخ ، صرق  رد  یّلجت  لیبق  زا  ترـضح ، نآ  تایّلجت  زا  یخرب  ندوب و  ضرـالا » ّهباد   » لـیبق زا  یلوم  تافـص  زا  یخرب   . 10
دبای یم  ققحت  روهظ  رصع 

لخدم

يانهپ هب  يا  هکرب  رانک  رد  مخ ، ریدغ  نیمزرس  رد  يرجه  مهد  لاس  مارحلا  هجحیذ  مهدجه  زور  مالـسا ، خیرات  زارف  نیرت  ساسح 
کلِک اب  ریدغ » دیعس  دیع   » ناونع هب  تسب و  شقن  خیرات  تاحفـص  كرات  رب  نیرز  ملق  اب  یخیرات  مهم  دادخر  نیا  .داد  خر  ناهج 

.دروخ مقر  شنیرفآ  یناشیپ  رب  اضق 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  طـسوت  باحـصا  زا  نت  روضح 120000  رد  نایقتم ، يالوم  تماما  تراـما و  تیاـصو ، تفـالخ ،
هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یخیرات  هبطخ  زا  زارف  رد 110  ترـضح  نآ  لیاضف  یلوم و  ياه  یگژیو  هاگیاج و  .دیدرگ  مالعا 

.دیدرگ نایب  فافش  روط  هب 
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نیا زا  زارف  رد 20  .دـش  هتفرگ  تعیب  مالـسلا  مهیلع  شدـنزرف  هدزای  نینمؤملاریما و  تیالو  يارب  نارـضاح  درف  درف  زا  زور  هس  یط 
.تفر نخس  هادف  انحاورا  هَّللا  هیقب  ترضح  نوماریپ  هبطخ 

تموکح يزیر  یپ  يارب  یبسانم  هنیمز  ریدـغ  ناتـساد  هک  دـهد  یم  ربخ  ام  هب  ینـشور  هب  ریدـغ  هماگنه  فورظ  طیارـش و  یـسررب 
.دش دهاوخ  سیسأت  مالسلا  هیلع  نایقتم  يالوم  دنمورب  دنزرف  تسد  هب  هک  تسا ، تلادع  ساسا  رب  یناهج  دحاو 

.مینک یم  یسررب  رون  ماما  نیرخآ  روهظ  رورسلا  روفوم  رصع  رد  ار  ریدغ  هثداح  زا  ییاه  هولج  راتشون  نیا  رد 

روهظ رصع  رد  ریدغ  تایآ  یّلجت   : 1

یتَـمِعن َو مُکیَلَع  ُتمَمتَا  مُکَنید َو  مَُکل  ُتلَمکَا  َموَـیلا  : » تسا ریز  هیآ  دـیدرگ ، لزاـن  ریدـغ  دیعـس  دـیع  زور  رد  هک  یتاـیآ  زا  یکی 
ناونع هب  ار  مالـسا  مدناسر و  مامتا  هب  امـش  يارب  ار  دوخ  تمعن  و  مدرک ، لماک  ار  امـش  نید  زورما  : » (1)« ًانید َمالسِالا  ُمَُکل  ُتیضَر 

«. مدیدنسپ امش  يارب  نید 

: مینک یم  هراشا  هنومن  کی  هب  هک  دنک ، یم  ادیپ  ققحت  روهظ  رصع  رد  هفیرش  هیآ  نیا  نآرق ، تایآ  زا  يرامش  ساسا  رب 

يِذَّلا ُمُهَنید  مَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  مِِهلبَق َو  نِم  َنیذَّلا  َفَلخَتْسا  اَمَک  ِضرَالا  ِیف  مُهَّنَِفلخَتـسََیل  ِتاِحلاّصلا  اولِمَع  مُکنِم َو  اونَمآ  َنیذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو 
(2) .ًائیَش یب  َنوکِرُشی  ینَنوُدبعَی ال  ًانمَا  مِِهفوَخ  ِدَعب  نِم  مُهََّنلِّدَُبَیل  مَُهل َو  یضَترا 

 . 3 هدئام : - 1
 . 55 رون : - 2
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نامه دـهد ، رارق  نیـشناج  نیمز  يور  رد  ار  اهنآ  هک  هداد  هدـعو  دـننک ، حـلاص  لمع  هدروآ  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  دـنوادخ 
لدـبم تینما  هب  ار  اهنآ  سرت  دـیامن و  نکمتم  تسا ، هدیدنـسپ  هک  ینید  زا  ار  اهنآ  .تسا  هداد  رارق  نیـشناج  ار  ناینیـشیپ  هک  هنوگ 

.دنهدن رارق  کیرش  نم  هب  ار  يزیچ  دنتسرپب و  ارم  ات  .دنک 

زور  (1) .تسا هدش  لزان  ترـضح  نآ  نارای  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ترـضح  دروم  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدـمآ  ناوارف  ثیداحا  رد 
.تسا هدش  حرطم  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  تفالخ  هیآ  نیا  رد  هدش و  مالعا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تفالخ  ریدـغ 
دنوادخ ّیـضرم  نید  زا  ترـضح  نآ  نکمت  هدعو  زا  هیآ  نیا  رد  تسا و  راگدرورپ  ّیـضرم  نید  مالـسا  هک  هدش  مالعا  ریدـغ  زور 

.تسا هتفر  نخس 

زین هیآ  نیا  رد  دراد .» یم  هگن  مدرم  رش  زا  ار  وت  دنوادخ  : » (2)« ِساّنلا َنِم  َکُمِصعَی  ُهَّللا  َو  : » هتفر نخس  نانمشد  رش  زا  غیلبت  هیآ  رد 
.تسا هتفر  نخس  تینما  هب  نآ  لیدبت  ساره و  فوخ و  ندش  هتشادرب  زا 

روهظ مایا  و  دوب ، دـهاوخ  روهظ  راگزور  رد  ریدـغ  تایآ  یلجت  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  روهظ  تایآ  ریدـغ و  تایآ  یـسررب  زا 
.دشاب یم  ریدغ  زور  رد  راگدرورپ  ياه  هدعو  لماک  یّلجت  زراب و  قادصم 

روهظ رصع  رد  ریدغ  ياه  هباطخ  یّلجت   : 2

هراشا

روهظ رصع  رد  اهنآ  همه  هک  تسا ، یمهم  ياهزارف  ياراد  کی  ره  هک  هدش ، تبث  خیرات  رد  مخ  ریدغ  زور  يارب  یخیرات  هبطخ  هس 
.دومن دهاوخ  یلجت 

 . ص 176 هبیغلا : یسوط ، خیش  ص 247 ؛  هبیغلا : ینامعن ، - 1
 . 67 هدئام : - 2
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.مخ ریدغ  نیمزرس  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هبطخ   . 1

هدش فداصم  هعمج  زور  اب  ریدغ  زور  هک  ترـضح ، نآ  يرهاظ  تفالخ  ياه  لاس  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هبطخ   . 2
.دوب

سوواط نبا  دیس  لقن  هب  مالسلا  هیلعاضر  ماما  ترضح  هبطخ   . 3

.مینک یم  یسررب  روهظ  رصع  رد  ار  ریدغ  هبطخ  ياه  هولج  زا  يا  هشوگ  شخب  نیا  رد 

روهظ رصع  رد  ریدغ  هبطخ  زا  ییاه  هولج  فلا : 

نیمزرـس رد  ار  نآ  هک  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هبطخ  ریدـغ ، ياه  هبطخ  نیرت  عماـج  نیرت و  بذاـج  نیرت و  بلاـج 
قیاقح زا  يرامش  .تسا  هدومن  هراشا  لیـصفت  هب  مالـسا  يالاو  فراعم  هب  هدرک ، داریا  رفن  زا 120000  شیب  روضح  رد  مخ ، ریدـغ 

: تسا ریز  حرش  هب  ریدغ  هبطخ  رد  هدش  حرط  يالاو 

.دروم راگدرورپ 110  یلامج  یلالج و  تافص  یسررب   . 1

.دروم مالسلا 50  هیلع  نایقتم  يالوم  تیالو  زا  نخس   . 2

.دروم مالسلا 20  هیلع  نینمؤملاریما  لیاضف  زا  وگتفگ   . 3

.دروم نایعیش 25  هاگیاج  زا  نخس   . 4

.دروم مارح 20  لالح و  زا  وگتفگ   . 5

.دروم مالسلا 40  هیلع  نینمؤملاریما  یمارگ  دای  یمان و  مان   . 6

.دروم هلآو 10  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هاگیاج  زا  نخس   . 7

.دروم مالسلا 10  مهیلع  ناماما  اب  تعیب  زا  وگتفگ   . 8

.دروم نآ 12  ریسفت  نآرق و  زا  نخس   . 9

.دروم مالسلا 20  هیلعرصع  یلو  ترضح  زا  وگتفگ   . 10
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ریدغ هبطخ  رد  دوعوم  يامیس  ب : 

.تسام زا  مالسلا  هیلع  مئاق  يدهم  ناماما ، شخب  نایاپ  هک  دیشاب  هاگآ   . 1

.ددرگ یم  زوریپ  نایدا  همه  رب  وا  هک  دیشاب  هاگآ   . 2

.دریگ یم  ماقتنا  نارگمتس  زا  وا  هک  دیشاب  هاگآ   . 3

.درب یم  نیب  زا  دیاشگ و  یم  ار  اه  هعلق  وا  هک  دیشاب  هاگآ   . 4

.دنک یم  تیاده  ار  اهنآ  دوش و  یم  زوریپ  ناکرشم  زا  يا  هریت  ره  رب  وا  هک  دیشاب  هاگآ   . 5

.دریگ یم  ار  ادخ  يایلوا  همه  نوخ  ماقتنا  وا  هک  دیشاب  هاگآ   . 6

.تسادخ نید  روای  وا  هک  دیشاب  هاگآ   . 7

.تسا نارکیب  يایرد  شون  هعرج  وا  هک  دیشاب  هاگآ   . 8

.دراذگ یم  هناشن  شتلیضف  اب  ار  یتلیضف  بحاص  ره  وا  هک  دیشاب  هاگآ   . 9

.تسادخ هدیزگرب  وا  هک  دیشاب  هاگآ   . 10

.تساه شنیب  همه  هب  طیحم  مولع و  همه  ثراو  وا  هک  دیشاب  هاگآ   . 11

.دهد یم  رادشه  وا  تایآ  هب  دهد و  یم  ربخ  شراگدرورپ  زا  وا  هک  دیشاب  هاگآ   . 12

.تسا راوتسا  هتفای و  تیاده  وا  هک  دیشاب  هاگآ   . 13

.تسا هدش  ضیوفت  وا  هب  ناگمه  روما  هک  دیشاب  هاگآ   . 14

.دنا هداد  تراشب  وا  روهظ  هب  ناینیشیپ  همه  هک  دیشاب  هاگآ   . 15

يرون چیه  وا و  اب  زج  یّقح  چیه  و  تسین ، یتجح  وا  زا  سپ  و  تسا ، یهلا  ججح  زا  هدـنام  زاب  تجح  اهنت  وا  هک  دیـشاب  هاگآ   . 16
.تسین وا  دزن  رد  زج 

.دوش یمن  هریچ  وا  رب  يدحا  زگره  هک  دیشاب  هاگآ   . 17
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(1) .تسا ناهن  راکشآ و  رد  ادخ  نیما  نامدرم و  نایم  رد  ادخ  رواد  نیمز ، يور  رد  ادخ  یلو  وا  هک  دیشاب  هاگآ   . 18

 . ج 1 ص 63 جاجتحالا : یسربط ، - 1
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، تسا مالسلا  هیلع  يدهم  مئاق  ات  وا  رابت  رد  سپس  مالـسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  سپـس  نم ، اب  ادخ  رون  نامدرم ! يا  ناه   . 19
(1) .دناتس یم  زاب  ار  ام  قوقح  ادخ و  قوقح  همه  هک  مئاق  نامه 

هک مریگب  وا  زا  سپ  ناماما  نینمؤملاریما و  یلع  هرابرد  دـنوادخ  زا  هچنآ  دروم  رد  مریگب ، تعیب  امـش  زا  هک  متـسه  رومام  نم   . 20
(2) .دنک یم  قح  هب  يرواد  وا  هک  تمایق  زور  ات  تساهنآ ، زا  مئاق  يدهم 

ریدغ هبطخ  رد  ریما  يامیس  ج : 

نابز رب  شمان  راب  لهچ  هتفر ، نخـس  شتیالو  زا  راب  هاجنپ  هک  تسا ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دروم  رد  ریدـغ  هبطخ  ماـیپ  نیرتشیب 
.تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  شنارکیب  لیاضف  زا  دروم  تسیب  هدش ، يراج  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

دنوادـخ يوس  زا  و  هدـش ، لزان  نم  رب  نیما  لیربج  راب  هس  دـیامرف : یم  ریدـغ  ماـیپ  نیتسخن  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  تمحر  ربماـیپ 
، نم یـصو  نم ، ردارب  بلاـط  یبا  نب  یلع  هک  منک  مـالعا  دیفـس  هایـس و  هب  متـسیاب و  هاـگیاج  نیا  رد  نم  هک  هدروآ  ناـمرف  لـیلج 

نم زا  سپ  هک  نیا  زج  تسا ، یسوم  هب  تبسن  نوراه  هاگیاج  دننامه  نم  هب  تبسن  وا  هاگیاج  .تسا  نم  زا  سپ  ماما  نم و  نیـشناج 
(3) .تسامش یلو  ادخ ، لوسر  ادخ و  زا  سپ  وا  .دوب  دهاوخن  يربمایپ 

ار الوم  لیاضف  همه  كدف  نابـصاغ  و  دیـسر ، تداهـش  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هبطخ ، نیا  داریا  زا  سپ  زور  داتفه  ًاقیقد 
نآ قوقح  فیعـضت  يارب  ناوارف  شـالت  دیـسر ، رادّـقح  هب  ّقـح  هک  لاـس  زا 25  سپ  .دـندومن  بـصغ  ار  وا  ّقـح  دـندرک و  راـکنا 

مالعا عیفر  هاگیاج  نآ  و  تسویپ ؛ عوقو  هب  ناورهن  نیفص و  لمج و  ياه  گنج  و  دمآ ، لمع  هب  وس  ره  زا  ترضح 

 . ص 61 نامه :  - 1
 . ص 65 نامه :  - 2

 . ج 1 ص 59 جاجتحالا : یسربط ، - 3
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ناهج رسارس  رب  لاس  تدم 44000  هب  دنک و  یم  تعجر  نایقتم  يالوم  روهظ ، رصع  رد  .دشن  مهارف  ترـضح  نآ  يارب  زگره  هدش 
(1) .دنک یم  ییاورنامرف 

ریدغ هبطخ  رد  الوم  عیفر  هاگیاج  د : 

یم هدرک  هراـشا  مالـسلا  هیلعریما  ترـضح  عـیفر  هاـگیاج  هب  ریدـغ  هبطخ  زا  ییاـهزارف  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  نأـشلا  میظع  ربماـیپ 
(2) «. تسا هداد  يرترب  ار  وا  دنوادخ  هک  دیرادب ، مدقم  ار  یلع  نامدرم ! يا  ناه  : » دیامرف

رب ام  هلیسو  هب  دنوادخ  .تسا  رترب  ینز  درم و  ره  زا  نم  زا  سپ  وا  هک  دیرادب ، مدقم  ار  یلع  نامدرم ! يا  ناه  : » دیامرف یم  همادا  رد 
تسا و رود  هب  ادخ  تمحر  زا  دـنک  در  ارم  نخـس  نیا  سک  ره  .تسا  هدـنز  ام  هلیـسو  هب  نامدرم  و  دـنک ، یم  لزان  يزور  نامدرم 

(3) .تسادخ بضغ  دروم 

هدـش فیلأت  زین  یلقتـسم  ياه  باتک  هطبار  نیا  رد  .تسا  رترب  نیـشیپ  يایبنا  همه  زا  ناـیقتم  يـالوم  هک  تسا  نیا  اـم  یعطق  هدـیقع 
ترـضح نآ  رب  ار  نارگید  تفالخ  بتکم  ناوریپ  و  دـندرک ، بصغ  ار  ترـضح  نآ  فاـصوا  همه  كدـف  نابـصاغ  یلو   (4) .تسا

.دش دهاوخ  نشور  ناگمه  رب  روهظ  رصع  رد  ترضح  نآ  یعقاو  هاگیاج  اما  دنتشاد ، مدقم 

ریدغ هبطخ  رد  ینایفس  هاپس  ه : 

: دندومرف توالت  ار  همیرک  هیآ  نیا  ریدغ  هبطخ  زا  يزارف  نمض  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

 . ص 86 ح 92 رئاصبلا :  رصتخم  نامیلس ،  نب  نسح  - 1
 . ج 1 ص 60 جاجتحالا : یسربط ، - 2
 . ج 1 ص 60 جاجتحالا : یسربط ، - 3

لیضفت لیـضفتلا ، ینارحب ، مشاه  دیـس  یـسلجم و  همالع  ینیوزق ، هیوهام  نبا  يرابنا ، بلاطوبا  یکجارک ، حتفلاوبا  دیفم ، خیـش  - 4
 . مالسلا هیلع  یلع  لیضفت  نینمؤملاریما و 
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يا ناه  : » (3)« اهِرابدَا یلَع  اهَّدُرَنَف  ًاهوجُو  َسِمطَن  نَا  ِلبَق  نِم   » (2)« ُهَعَم َلِزنُا  يذَّلا  َروُّنلا   » »(1) و ِِهلوسَر ِهَّللِاب َو  اونِمآ  ِساّنلا ! َرِشاعَم  »
تشپ هب  ار  اهنآ  مینزب و  ییاه  هرهچ  رب  هکنآ  زا  شیپ  دیروایب ، نامیا  هدش  لزان  وا  هارمه  هک  يرون  ادخ و  لوسر  ادخ و  هب  نامدرم !

(4) «. مینادرگرب ناشرس 

نیمزرس هب  ینایفـس  هاپـس  هک  یماگنه  .تسا  یمتح  مئالع  زا  هک  تسا ، ءادیب  نیمزرـس  فسخ  ینایفـس و  هاپـس  دروم  رد  تایآ  نیا 
هب درب ، یم  ورف  دوخ  ماک  رد  ار  اهنآ  همه  دنک و  یم  زاب  ناهد  نیمز  دبوک و  یم  نیمز  رب  دوخ  ياپ  اب  نیما  لیربج  دنـسر ، یم  ادـیب 

تشپ هب  ار  ناشتروص  دنوادخ  هک  ، (5) دنا هنیهج  هلیبق  زا  ود  ره  هک  ریذن ، مان  هب  يرگید  ریشب و  مان  هب  یکی  رگـشرازگ : نت  ود  زج 
.تسا ءادیب  نیمزرس  فسخ  روهظ و  رصع  هب  طوبرم  هبطخ ، زا  زارف  نیا  نایب  نیا  قبط   (6) .دنادرگ یمرب  ناشرس 

ریدغ هبطخ  رد  هفیحص  باحصا  و : 

زا رگید  رفن  ود  اب  لبج  نب  ذاـعم  ریـضح و  نب  دیـسا  دیعـس و  نب  ریـشب  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  اـب  تعیب  زا  سپ  ریدـغ  دـیع  زور 
هب ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هنیدم  هب  دورو  زا  شیپ  هک  دنتـشاذگ  رارق  دنتخادرپ و  ینزیار  هب  رگیدکی  اب  هفیقـس  باحـصا 

(7) .دنناسرب لتق 

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  لتق  يارب  هدرک  زارمه  دوخ  اب  ار  رگید  نت  ُهن  مخ ، ریدـغ  يارحـص  رد  هزور  هس  تماقا  لوط  رد  هدـع  نیا 
نیا 14 یماسا  .دندرک  اضما  ار  يا  هفیحص  دنتسب و  نامیپ 

 . 136 ءاسن :  - 1
 . 157 فارعا : - 2

 . 47 ءاسن : - 3
 . ج 1 ص 61 جاجتحالا : یسربط ، - 4

 . ج 8 ص 622 نایبلا : عمجم  یسربط ، ج 22 ص 73 ؛  نایبلا : عماج  يربط ، - 5
 . ج 1 ص 402 ریسفتلا : یشایع ، ص 256 ؛  صاصتخالا : دیفم ، خیش  - 6

 . ج 2 ص 249 لامعالا : لابقا  سوواط ، نبا  دیس  - 7
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زارف رب  هکم  هب  دوخ  ریـسم  رد  هورگ  نیا   (1) .تسا هدمآ  راونالا  راحب  رد  دنا ، هتفای  ترهش  هفیحـص » باحـصا   » هب خیرات  رد  هک  رفن 
هب نوچ  .دـنهد  مر  ار  ترـضح  نآ  رتش  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  روبع  ماـگنه  هب  اـت  دـندرک ، نیمک  یـشره »  » ماـن هب  یهوک 
ارف ناشمان  اب  ار  اهنآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دـیدرگ و  هدـهاشم  نارگ  هئطوت  هرهچ  دز و  قرب  هظحل  کی  دندیـسر ، هاگترپ 

ناونع هب  ار  اـهنآ  ریدـغ  هبطخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هثداـح ، نیا  عوقو  زا  شیپ  هک  تسا  هجوـت  بلاـج   (2) .دندناوخ
(3) .دندرک دای  هفیحص » باحصا  »

ریگارف رون  ز : 

ناج ماجنارس  و  مالسلا ، مهیلع  ناماما  ریاس  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  هلآو ، هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ریگارف  رون  زا  ریدغ  هبطخ  رد 
(4) .تسا هتفر  نخس  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  ناناج 

یم تیادـه  دوخ  رون  هب  دـهاوخب  ار  سک  ره  دـنوادخ  : » (5)« ُءاـشَی نَم  ِهِروِنل  ُهَّللا  يِدـْهَی   » هیآ ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
(6) «. تسا مالسلا  هیلع  مئاق  يدهم  رون  نآ  زا  روظنم  : " دومرف دنک ،»

: دومرف دـیناسر ،» دـهاوخ  ماـمتا  هب  ار  دوخ  رون  دـنوادخ ، : » (7)« ِهِرُون ُِّمتُم  ُهَّللا  َو   » هیآ ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  ترـضح 
(8) «. دناسر یم  مامتا  هب  ار  دوخ  رون  مالسلا  هیلع  مئاق  تیالو  اب  دنوادخ  »

.124  ، 117  ، 111 ج 28 ص 100 ،  راونالا : راحب  یسلجم ، - 1
 . ج 2 ص 250 لامعالا : لابقا  سوواط ، نبا  دیس  - 2

 . ج 1 ص 62 جاجتحالا : یسربط ، - 3
 . ص 61 جاجتحالا : یسربط ، - 4

 . 35 رون : - 5
 . ج 7 ص 88 ناهربلا : ینارحب ، - 6

 . 8 فص : - 7
 . ج 1 ص 432 ح 91 یفاکلا : ینیلک ، - 8

روهظ رصع  رد  ریدغ  www.Ghaemiyeh.comیلجت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 98 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11449/AKS BARNAMEH/#content_note_80_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11449/AKS BARNAMEH/#content_note_80_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11449/AKS BARNAMEH/#content_note_80_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11449/AKS BARNAMEH/#content_note_80_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11449/AKS BARNAMEH/#content_note_80_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11449/AKS BARNAMEH/#content_note_80_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11449/AKS BARNAMEH/#content_note_80_7
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11449/AKS BARNAMEH/#content_note_80_8
http://www.ghaemiyeh.com


81 ص :

: دومرف دـیدرگ ،» رّونم  شبحاص  رون  اـب  نیمز  : » (1)« اهِّبَر ِروِنب  ُضرَالا  ِتَقَرـشَا  َو   » هیآ ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح 
یم نیب  زا  یکیراـت  دـنوش و  یم  زاـین  یب  دیـشروخ  رون  زا  مدرم  .ددرگ  یم  رونم  شبحاـص  رون  اـب  نیمز  دـنک  ماـیق  اـم  مئاـق  نوچ  »

(2) «. دور

باـتفآ رون  غارچ و  هب  جاـیتحا  دوب و  دـهاوخن  بش  رگید  : » تسا هدـمآ  زین  نیدـهع  بتک  رد  نومـضم  نیا  هک  تسا  هجوـت  بلاـج 
(3) «. دشخب یم  ییانشور  ناشیارب  دنوادخ  اریز  دوب ، دهاوخن 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  ثاریم  ح : 

يا ناه  «: » ِهَمایِقلا ِموَی  یِلا  یبِقَع  یف  ًهَثارِو  ًهَماِما َو  اهُعَدَا  ّینِا  ِساـّنلا  َرِـشاعَم  : » دـیامرف یم  همادا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
(4) .میهن یم  هعیدو  زیخاتسر  زور  ات  دوخ  نادنزرف  رد  تثارو  تماما و  ناونع  هب  ار  نامیپ  نآ  ام  نامدرم !

«، داد رارق  وا  لـسن  رد  رادـیاپ  هملک  ار  نآ  دـنوادخ  : » (5)« ِِهبِقَع یف  ًهَِیقاب  ًهَِملَک  اـهَلَعَج  َو  : » دـیامرف یم  هطبار  نیا  رد  ناـّنم  دـنوادخ 
ترـضح لسن  زا  روظنم  : » دیوگ یم  يدُس  .داد  رارق  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  لسن  رد  رادیاپ  يدهع  ار  تماما  دـنوادخ  ینعی :

(6) «. تسا مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  مالسلا  هیلع  میهاربا 

(7) «. دراد رارق  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  لسن  رد  تمایق  زور  ات  تماما  : » دومرف قوف  هیآ  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

 . 69 رمز : - 1
 . ج 2 ص 381 داشرالا : دیفم ، خیش  - 2

 . 21  / 24 اّنحوی : هفشاکم  دیدج ، دهع  سدقم ، باتک  - 3
 . ج 1 ص 62 جاجتحالا : یسربط ، - 4

 . 28 فرخز : - 5
 . ج 1 ص 307 بقانملا : بوشآ ، رهش  نبا  - 6
 . ج 1 ص 307 بقانملا : بوشآ ، رهش  نبا  - 7
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یناسر عالطا  ترورض  ط : 

ََدلَولا ُِدلاولا  َِبئاغلا َو  ُرِـضاحلا  ِغِّلَُبیلَف  : » دومرف نارـضاح  هب  باطخ  ریدغ  هبطخ  غیلبت  موزل  دروم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
«. دیامن غیلبت  دوخ  دنزرف  هب  تمایق  زور  ات  يردپ  ره  دنهد و  ربخ  نابیاغ  هب  نارضاح  : » (1)« ِهَمایِقلا ِموَی  یِلا 

نیا هکلب  دوبن ، دوجوم  لسن  طقف  دـندوبن و  نارـضاح  طقف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  بطاـخم  هک  تسا  هجوت  بلاـج  رایـسب 
.دراد همادا  روهظ  رصع  ات  یعیبط  روط  هب  تمایق و  زور  ات  یناسر  عالطا 

هک یلاح  رد  درادـن ، ندرک  وگزاب  هب  يزاین  ام  نامز  رد  تسا و  یخیرات  عوضوم  کی  تماما  هلئـسم  دـننک  یم  لاـیخ  هاـگآان  دارفا 
.دیامن غالبا  يدعب  لسن  هب  ار  نآ  یلسن  ره  هک  هدومرف  رما  نایناهج  همه  هب  نایملاع  لوسر 

ادخ اب  تعیب  ي : 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  اب  ناگمه  ات  تشاد ، هگن  مخ  ریدغ  نیمزرس  رد  ار  نارضاح  مامت  زور  هس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
هیقب ترضح  روهظ  ماگنه  هب  زین  شنیرفآ  ِناهج  تعیب  نیرتهوکشاب  .دنتفرگ  تعیب  زین  ناماما  رگید  يارب  نمض  رد   (2) .دننک تعیب 

.دش دهاوخ  عقاو  هادف  انحاورا  هَّللا 

ترضح نآ  اب  ماقم  نکر و  نیب  ترـضح  نارای  هاگنآ   » (3) «. تسا نیما  لیئربج  دنک  یم  تعیب  ترـضح  نآ  اب  هک  یـسک  نیتسخن  »
(4) «. دننک یم  تعیب 

 . ج 1 ص 62 جاجتحالا : یسربط ، - 1
 . ج 1 ص 66 جاجتحالا : یسربط ، - 2

 . ج 52 ص 285 راونالا : راحب  یسلجم ، - 3
 . 218 ص 210 ،  نایبلا : یعفاش ، یجنگ  - 4
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رگتیاده ماما  ك : 

دای يدهم »  » و يداه »  » و یقن »  » و یقت »  » ناونع هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  نینمؤملاریما  زا  هبطخ  نیا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
مَلَع ترـضح  نآ  يارب  هک  يدـهم »  » بقل هژیو  هب  تسا ، مالـسلا  هیلع  هَّللا  هیقب  ترـضح  باقلا  زا  تافـص  نیا  همه   (1) .تسا هدرک 

.تسا هدش  هبلغلاب 

روهظ رصع  رد  مالسلا  هیلعریما  هبطخ  زا  ییاه  هولج   : 3

هراشا

ماـیا رد  هک  تسا ، مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ناـیاسراپ ، ياوـشیپ  ناـیب ، ِریما  هبطخ  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هـبطخ  زا  سپ 
لقن نآ  زا  ییاهزارف  هک  دومرف ، داریا  یهوکـشاب  رایـسب  هبطخ  .دش  فداصم  هعمج  زور  اب  ریدـغ  زور  ترـضح  نآ  يرهاظ  تفالخ 

: دوش یم 

مالسلا هیلعریما  نانخس  رد  ریدغ  يامیس  فلا : 

.تسا هاگیاج  دنلب  يزور  زورما   . 1

.دمآ دیدپ  نآ  رد  شیاشگ   . 2

.تفر الاب  ناگتسیاش  ماقم   . 3

.دیدرگ راکشآ  یهلا  نیهارب  زورما   . 4

.تسا تماما  هاگیاج  زا  يرادرب  هدرپ  قح و  ندش  راکشآ  زور  زورما   . 5

.تسا نید  لامکا  زور  زورما   . 6

.تسا نامیپ  دهع و  زور  زورما   . 7

.تسا نتفرگ  هاوگ  یهاوگ و  زور  زورما   . 8

.تسا قافن  رفک و  ياه  هدرپ  ریز  رد  روتسم  ياه  نامیپ  ندش  راکشآ  زور  زورما   . 9

.تسا نامیا  قیاقح  نایب  زور  زورما   . 10

 . ج 1 ص 61 جاجتحالا : یسربط ، - 1
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.تسا ناطیش  ندنار  زور  زورما   . 11

.تسا ناهرب  هماقا  زور  زورما   . 12

.تسا لطاب  قح و  ییادج  زور  زورما   . 13

.دیدرک یم  همصاخم  نآ  رد  هک  تسا  یهاگیاج  دنلب  زور  زورما   . 14

.دیتفات یم  رب  يور  نآ  زا  هک  تسا  یمیظع  أبن  زور  زورما   . 15

.تسا تیاده  داشرا و  زور  زورما   . 16

.تسا ناگدنب  شیامزآ  زور  زورما   . 17

.تسا نایوپهر  ییامنهار  زور  زورما   . 18

.تسا نود  رارشا  ياهزار  نورد و  رارسا  ندش  راکشآ  زور  زورما   . 19

.تسادخ صاخ  يایلوا  ناگتسیاش و  رب  حیرص  صن  زور  زورما   . 20

.تسا لماک  تینما  زور  زورما   . 21

.تسا نونکم  ّرس  راهظا  زور  زورما   . 22

(1) .تساه لد  شیامزآ  ناهن و  رارسا  ندش  راکشآ  زور  زورما   . 23

َعَقَو ِهیف  : » مود ياهزارف  هژیو  هب  دـنک ، یم  ادـیپ  لماک  یّلجت  روهظ  رـصع  رد  اه  یگژیو  نیا  همه  هک  تسین  هدیـشوپ  قیقحت  لـها  رب 
يارب لماک  نّکمت  روهظ  رـصع  رد  هک  نیّدـلا » ِلامَک  ُموَی  : » مشـش .تسا  روهظ  رـصع  رد  شنیرفآ  ناهج  شیاـشگ  جرف و  «: » جَرَفلا
قیاقح همهاو  سرت و  نودب  هک  ِنامیالا » ِِقئاقَح  نَع  ِنایَبلا  ُموَی  : » مهد .دش  دهاوخ  مهارف  یمالسا  فراعم  ینید و  میلاعت  ندش  هدایپ 

دسر و یم  رـس  هب  سیلبا  تلهم  تدم  روهظ  رـصع  رد  هک  ِناطیَّشلا » ِرحَد  ُموَی  : » مهدزای .دش  دـهاوخ  نایب  یناهج  هصرع  رد  ینامیا 
(2) .دنک یم  دربن  يو  اب  دوخ  ياه  تعجر  زا  یکی  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نایقتم  يالوم 

ص 755 دجهتملا : حابصم  یسوط ، خیش  - 1
 . ص 85 ح 92 رئاصبلا : رصتخم  نامیلس ، نب  نسح  - 2
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ترضح یتیاور  هب  هتبلا   (2) .دناسر یم  تکاله  هب  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  و  (1) ؛ دننک یم  راسگنس  ار  ناطیش  نانمؤم 
(4) .درب یم  رس  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یلقن  هب  (3) و  .دنز یم  ندرگ  ار  وا  هادف  انحاورا  رصع  یلو 

مالسلا هیلعریما  هبطخ  رد  هارمگ  ناربهر  ب : 

رب ناهارمگ  يوریپ  زا  : » دـندومرف توالت  ار  همیرک  هیآ  هدومن ، هراشا  ّلـضُم  ّلاـض و  ناربهر  هب  ریدـغ  هبطخ  زا  يزارف  رد  ناـیب  ریما 
هارمگ ار  اـم  سپ  میدرک ، يوریپ  دوـخ  ياـه  هدرکرـس  زا  اـم  : » تسا هدوـمرف  هدرک  شهوـکن  ار  اـهنآ  میرک  نآرق  هک  دیـشاب  رذـح 

(5) «. نک راتفرگ  دوخ  دیدش  بضغ  نعل و  هب  ار  اهنآ  امرف و  نادنچ  ود  ار  اهنآ  باذع  ایادخ ! راب  .دنتخاس 

یماگنه نآ  .دـنیوج و  یم  يرازیب  اـهنآ  زا  ناـشهارمگ  ناوریپ  و  دوش ، یم  مولعم  هارمگ  ياـه  هدرکرـس  هاـگیاج  روهظ ، ماـگنه  هب 
مجاهت زور  هک  یمزیه  نامه  اب  هدروآ ، نوریب  كاخ  لد  زا  ار  شیرق  گرزب  تب  ود  رکیپ  مالسلا  هیلعرصع  یلو  ترـضح  هک  تسا 

همعط دنشکب ، شتآ  هب  ار  مالسلا  مهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  همطاف و  ترضح  یلع و  ترضح  هک  دندوب ، هدروآ  یحو  هناخ  هب 
(6) .دزاس یم  قیرح 

ناما نما و  زور  ج : 

موی اذه  : » دومرف ریدغ  زور  دروم  رد  ریدغ  هبطخ  زا  يزارف  رد  مالسلا  هیلع  نایقتم  يالوم 

ص 139. رابخالا : یناعم  قودص ، خیش  - 1
.نامه نامیلس ، نب  نسح  - 2

 . ج 2 ص 242 ریسفتلا : یشایع ، - 3
 . ج 2 ص 245 یمق : ریسفت  میهاربا ، نب  یلع  - 4

68  ، 67 بازحا : - 5
 . ص 455 ح 435 همامالا : لئالد  يربط ، - 6
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(1) «. تسا ناما  نما و  زور  زورما  «: » نامالا نمالا و 

زور زین  ار  ریدغ  زور  تشادن ، تینما  رهش  نآ  رد  نایملاع  لوسر  یلو  هداد ، رارق  نما  دلب  ار  هکم  رهش  نانم  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه 
دنتسب و نامیپ  دندمآ و  درگ  هفیحص  باحـصا  زور  نامه  رد  .تشادن  تینما  زور  نآ  رد  ریدغ  بحاص  یلو  هداد ، رارق  ناما  نما و 

رصع رد  نارادناج  همه  يارب  یتح  اه ، ناسنا  همه  يارب  یناهج  حطس  رد  تینما  نیا  و  دنداهن ، ارجا  هب  ار  دوخ  نامیپ  هفیقس  زور  رد 
.دنک یم  ادیپ  ققحت  روهظ 

یمن متـس  یـسک  هب  یـسک  دوـش و  یم  نما  اـه  هار  و  ددـنب ، یم  رب  تخر  متـس  ملظ و  روـهظ  رـصع  رد  : » تـسا هدـمآ  ثیداـحا  رد 
(2) «. دنک

(3) .تسا هتفر  نخس  هلاسوگ  اب  ریش  هلاغزب و  اب  گنلپ  هّرب ، گرگ و  یتسیزمه  ناگدنرد و  ندرک  یتشآ  زا  نیدهع  بتک  رد 

روهظ رصع  رد  مالسلا  هیلعاضر  ماما  هبطخ  زا  ییاه  هولج   : 4

هراشا

تاکن هک  تسا ، مالـسلا  هیلعاضر  ماما  ترـضح  راـبرپ  رایـسب  هبطخ  هدیـسر ، اـم  تسد  هب  مخ  ریدـغ  دروم  رد  هک  يا  هبطخ  نیموس 
هب هک  دـنک ، یم  یّلجت  روهظ  رـصع  رد  هبطخ  نیا  زا  ییاهزارف  .دـنا  هدومرف  نایب  ام  يارب  ار  مخ  ریدـغ  ياه  یگژیو  زا  يا  هتـسجرب 

: مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب 

 . ص 756 دجهتملا : حابصم  یسوط ، خیش  - 1
 . ج 2 ص 419 لاصخلا : قودص ، خیش  ج 2 ص 384 ؛  داشرالا : دیفم ، خیش  - 2

 . 11  _ 6  _ 9 مالسلا :  هیلع  یبن  ءایعشا  باتک  قیتع ، دهع  - 3
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ناطیش ینیب  ندش  هدیلام  كاخ  هب  فلا : 

ندـیلام كاخ  هب  نید و  لامک  زور  زور ، نآ  : » (1)« ِناطیـشلا هَمِغُرم  ُموَی  ِلامَکلا و  ُموََیل  ُهَّنِا  َو  : » تسا هدـمآ  هبطخ  نیا  زا  يزارف  رد 
«. تسا ناطیش  ینیب  ندش 

وا زا  يدحا  رگید  و  دیآ ، یم  رـس  هب  سیلبا  تلهم  نارود  هک  دـتفا ، یم  قافتا  روهظ  رـصع  رد  ینعم  نیا  ِنشور  قادـصم  نامگ  یب 
همه رب  مالـسا  .دنروآ  یم  يور  دیحوت  هملک  يوس  هب  هملک  دـیحوت  اب  ناگمه  و  دـسر ، یم  همه  هب  هّقح  فراعم  .دـنک  یمن  يوریپ 

.دنوش یم  نکمتم  صلاخ  تدابع  زا  ناگمه  دوش و  یم  زوریپ  نایدا 

هودنا مغ و  زا  ییاهر  زور  ب : 

هودنا مغ و  زا  ندش  اهر  زور  ریدـغ  : » (2)« برَکلا ِسیفنَت  ُموَی  وه  و  : » دیامرف یم  هیریدـغ  هبطخ  زا  يزارف  رد  مالـسلا  هیلعاضر  ماما 
«. تسا

یم هدودز  ناهج  رـساترس  زا  هودـنا  مغ و  یماگنه  اهنت  .تساج  رب  هودـنا  مغ و  دنتـسه  نیمز  يور  رد  دـساف  ياه  میژر  ات  ناـمگیب 
.دیامن روهظ  ناهج  شخب  ییاهر  هک  دوش ،

ّقح مچرپ  دیآ  رد  شبنج  هب  هک  *** قلطم دیع  ام  رب  زور  نآ  دوب 

هکنیا رتبلاج  .تسا  هدـش  ریبعت  صالخلا » موی   » و ییاهر » زور   » ناونع هب  روهظ  زور  زا  ثیداـحا  زا  یخرب  رد  هک  تسا  هجوت  بلاـج 
(3) .تسا هدمآ  روهظ » زور   » دروم رد  ریبعت  نامه  زین  لیجنا  رد 

 . ج 2 ص 260 لامعالا : لابقا  سوواط ، نب  دیس  - 1
ص 261 نامه : - 2

.نایناربع هب  هلاسر  زا  لقن  هب  ج 1 ص 561 ،  ییاهر : راگزور  هدنراگن ، - 3
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شناد رشن  زور  ج : 

(1) «. تسا ملع  رشن  زور  زور ، نآ  «: » ملعلا رشن  موی  و  : » تسا هدمآ  هبطخ  نیا  زا  يرگید  زارف  رد 

هب ءایبنا  طـسوت  هک  یمولع  عومجم  .تسا  فرح  ثیداحا 27  ریبعت  هب  دریگب ، رارق  اه  ناسنا  راـیتخا  رد  تسا  رارق  هک  یـشناد  ملع و 
و 25 تسا ، فرح  ود  داد ، دـنهاوخ  هداد و  هعـسوت  ار  نآ  هبرجت  شالت و  اـب  خـیرات  لوط  رد  نادنمـشناد  و  هدـش ، میلعت  اـه  ناـسنا 

!! دوجوم شناد  ربارب  مین  هدزاود و  ینعی   (2) .دروآ یم  هادف  انحاورا  هَّللا  هیقب  ترضح  ار  نآ  رگید  فرح 

!؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  شناد  دوجوم  مجح  ربارب  دصرد  ندش 5/12  هدوزفا  زا  سپ  ایند  هرهچ  هک  تسین  روصت  لباق  ام  يارب  ًالصا 

، یلب درادن ، ار  نآ  كاردا  تردق  امش  ياهزغم  تسا و  قفومان  نآ  كرد  زا  امش  ياه  لقع  مرسپ ! : » دومرف مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما 
(3) «. دیمهف دیهاوخ  دینک  كرد  ار  زور  نآ  رگا 

تراشب زور  د : 

هبطخ رد  مالسلا  هیلع  مالـسا  یمارگ  لوسر   (4) .تسا هدـش  ریبعت  تراـشب » زور   » ریدـغ زور  دروم  رد  هبطخ  نیا  زا  يرگید  زارف  رد 
زا ناینیشیپ  همه  هک  دیشاب  هاگآ  : » (5)« ِهیَدَی َنَیب  َفَلَس  نَم  ِِهب  َرُِّشب  دَق  ُهَّنِا  الَا  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  نوماریپ  ریدغ 

«. دنا هداد  تراشب  وا  هب  شیپ  اه  نرق 

.نایناربع هب  هلاسر  زا  لقن  هب  ج 1 ص 561 ،  ییاهر : راگزور  هدنراگن ، - 1
 . ج 2 ص 841 حئارجلا : جئارخلا و  يدنوار ، بطق  - 2

ج 2 ص 360. نیدلا : لامک  قودص ، خیش  - 3
 . نامه سوواط ، نب  دیس  - 4

 . ج 1 ص 64 جاجتحالا : یسربط ، - 5
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89 ص :

دنهد یم  تراشب  رگیدکی  هب  .دنور  یم  رگیدکی  ندید  هب  اهربق  رد  ناگدرم  روهظ  ماگنه  هب  : » تسا هدمآ  ثیدـح  رد  هکنیا  رتبلاج 
(1) «. تسا هدرک  روهظ  مالسلا  هیلعرصع  یلو  ترضح  هک 

نیدنچ يواح  زین  ریدـغ  هبطخ  هک  تسا ، ترـضح  نآ  رورـسلا  روفوم  روهظ  زور  تراشب ، زور  قادـصم  نیرت  نشور  ساسا  نیا  رب 
.تسا زور  نآ  دروم  رد  تراشب 

يدنسرخ زور  ه : 

زور : » (2)« اضرلا موی  و  : » تسا هدـش  ریبعت  يدونـشخ  يدنـسرخ و  زور  هب  ریدـغ  زور  زا  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  هبطخ  زا  يزارف  رد 
يدنـسرخ و زور  روهظ  زور  اما  دوب ، نانمؤم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ادـخ و  يدـنمتیاضر  زور  ریدـغ  زور  يدـنمتیاضر .»

دونشخ وا  تفالخ  زا  اوه  ناگدنرپ  یتح  نامسآ ، نیمز و  لها  : » تسا هدمآ  فیرـش  ثیدح  رد  هک  نانچ  تسا ، ناگمه  يدونـشخ 
نانکاس .تسا  هدش  متـس  روج و  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  دنک ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  : » دومرف يرگید  ثیدح  رد  »(3) و  دنوش یم 

زا هدنکآ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  تّما  ياه  لد  دنک و  یم  میسقت  يواسم  روط  هب  ار  لام  .دنوش  دونـشخ  وا  زا  نیمز  نامـسآ و 
(4) .دنک یم  يزاین  یب 

روهظ رصع  رد  ریدغ  ياهدادخر  زا  ییاه  هولج   : 5

تاخاؤم

هراشا

میرک نآرق  .تسا  تّما  نایم  يردارب  تاخاؤم و  ریدغ  زور  مهم  ياهدادخر  زا  یکی 

 . ج 2 ص 653 نیدلا : لامک  قودص ، خیش  - 1
.نامه سوواط ، نب  دیس  - 2

 . ج 4 ص 496 رابخالا : سودرف  هیورشب ، - 3
 . ج 14 ص 262 ح 38653 لامعلا : زنک  يدنه ، یقتم  - 4
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90 ص :

«. دنرگیدکی ردارب  نانمؤم  یتسار  هب  : » (1)« ٌهَوِخا َنونِمؤُملا  اَمَّنِا  : » هدومرف هدناوخ و  رگیدکی  ردارب  ار  نانمؤم 

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  هدومن ، مادقا  توخا  دقع  داجیا  هب  ناناملسم  نایم  رد  راب  نیدنچ  مالسلا  هیلع  مالسا  یمارگ  لوسر 

.هیلوا ناناملسم  باحصا و  نایم  رد  همظعم  هکم  رد   . 1

.راصنا نارجاهم و  نایم  رد  هرونم  هنیدم  رد   . 2

(2) .باحصا صاوخ  نایم  رد  هرونم  هنیدم  رد   . 3

(3) .یمالسا تما  نایم  رد  مخ  ریدغ  نیمزرس  رد   . 4

بعک اب  ار  ریبز  رذوبا ، اب  ار  ناملـس  ، (4) رمع اب  ار  رکبوبا  ًالثم  هدومن ، ردارب  وا  اب  بساـنتم  يدرف  اـب  ار  يدرف  ره  دراوم  نیا  همه  رد 
نب دعـس  اب  ار  فوع  نب  نمحرلادبع  هماثج و  نب  بعـص  اب  ار  کلام  نب  فوع  هدیبعوبا ، اب  ار  هحلطوبا  دـیز ، اب  ار  هزمح  کلام ، نب 

یخَا َو َتنَا  : » هدوـمرف وا  هـب  باـطخ  هـکلب  هدرکن ، ردارب  باحـصا  زا  يدـحا  اـب  ار  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  زگره  یلو   (5) .عیبر
(6) «. یتسه نم  روای  رای و  ردارب و  وت  «: » یبِحاص

تاخاؤم ثیدح  عبانم  فلا : 

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  دنا ، هدرک  لقن  ار  تاخاؤم  ثیدح  ناراگن ، مجارت  ناسیون و  هریس  ناخروم ، ناثدحم ، همه 

.10 تارجح : - 1
 . ص 64 هرهوجلا : یناسملت ، - 2

 . ص 125 مالعلا : ضیف  یمق ، سابع  خیش  - 3
 . ص 38 همهملا : لوصفلا  غابص ، نبا  - 4

 . ج 6 ص 265 فنصملا : هبیش ، یبا  نبا  - 5
 . ج 7 ص 507 نامه : - 6
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91 ص :

(1) .ق يافوتم 235  هبیش ، یبا  نبا   . 1

(2) .ق يافوتم 241  لبنح ، دمحا   . 2

(3) .ق يافوتم 426  ربلادبع ، نبا   . 3

(4) .ق يافوتم 483  یلزاغم ، نبا   . 4

(5) .ق يافوتم 568  مزراوخ ، بطخا   . 5

(6) .ق يافوتم 600  قیرطب ، نبا   . 6

(7) .ق زا 645  دعب  يافوتم  یناسملت ،  . 7

(8) .ق يافوتم 654  يزوج ، نبا  طبس   . 8

(9) .ق يافوتم 658  یعفاش ، یجنگ   . 9

(10) .ق يافوتم 694  يربط ، نیدلا  ّبحم   . 10

.تسا رتاوتم  نّنست  عّیشت و  ياملع  نیب  تاخاؤم  ثیدح  هک  هدومرف  حیرصت  ینارحب  ثّدحم 

دوخ باحـصا  نیب  ریدغ  زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دسیون : یم  ریدغ  زور  ثداوح  شرامـش  ماگنه  هب  یمق  ثدـحم 
(11) .تسب تّوُُخا  دقع 

.نامه - 1
 . ج 2 ص 824 هباحصلا : لئاضف  لبنح ، دمحا  - 2

 . ج 3 ص 202 باعیتسالا : ربلادبع ، نبا  - 3
 . ص 37 مالسلا :  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  یلزاغم ، نبا  - 4

 . ص 140 بقانملا : یمزراوخ ، - 5
 . ح 262 هدمعلا : قیرطب ، نبا  - 6

 . ص 64 هلآ : یلع و  بسن  یف  هرهوجلا  یناسملت ، - 7
 . ج 1 ص 218 صاوخلا : هرکذت  طبس ، - 8

 . ص 193 بلاطلا : هیافک  یجنگ ، - 9
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ج 1 ص 303. یبقعلا : رئاخذ  يربط ، - 10
 . ص 125 مالعلا : ضیف  یمق ، ثدحم  - 11
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92 ص :

يردارب تّوخا و  جوا  ب : 

يارب هدمآ ، درگ  هفیقس  رد  راصنا  نارجاهم و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تداهش  لابند  هب  ریدغ ، دیع  زا  سپ  زور  داتفه  ًاقیقد 
یلو .دنتـساخرب  زیتس  گـنج و  هب  ٌریما » مُکنِم  ٌریما و  اـّنِم   » راعـش اـب  دـندرپس و  یـشومارف  هتوب  هب  ار  يردارب  تّوخا و  تردـق  بسک 

نآ رب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـیاوشیپ  زا  هلـصاو  ثیداـحا  رد  هک  ناـنچ  دوب ، دـهاوخ  روهظ  رـصع  رد  يردارب  تّوخا و  نیا  یّلجت 
نمؤم ام  هک  مسرت  یم  تشاد : هضرع  ترـضح  نآ  رـضحم  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  باحـصا  زا  داّرز  دـیز  .تسا  هدـش  دـیکات 

رانید مهرد و  زا  وا  دزن  رد  شا  یناـمیا  ردارب  هک  دوش  یمن  ادـیپ  یـسک  اـم  ناـیم  رد  هکنیا  يارب  تفگ : هچ !؟ يارب  دومرف : میـشابن !
وا اـم و  نیب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیـالو  هک  یناـمیا  ردارب  زا  تسا  رت  یمارگ  راـنید  مهرد و  اـم  ناـیم  رد  هکلب  دـشاب ، رتزیزع 

.تسا هدرک  داجیا  يردارب  توخا و 

دنوادخ ماگنه  نآ  رد  .دنک  جورخ  ام  مئاق  هک  یماگنه  زج  دسر  یمن  لامک  ّدح  هب  امش  نامیا  نکل  دیتسه ، نمؤم  امـش  هن  : » دومرف
(1) «. دیوش یم  لماک  نمؤم  دنک و  یم  لماک  ار  امش  ياه  لقع 

:(2)« رسُعلا رـُسیلا و  لاح  یف  ناوخِِالل  تاساوُملا  و  : » دیامرف یم  روهظ  رـصع  رد  نانمؤم  ياه  یگژیو  شرامـش  ماگنه  هب  نایاپ ، رد 
موصعم نایاوشیپ  زا  هلـصاو  ثیداحا  رگید  تیاور و  نیا  ساسا  رب  یتسدـگنت » يدـنمناوت و  تلاح  رد  ینامیا  ناردارب  اـب  تاـساوم  »

رصع رد  دومن ، داجیا  یمالسا  تّما  نایم  رد  ریدغ  دیعس  دیع  زور  رد  مالـسا  یمارگ  لوسر  هک  يردارب  تّوخا و  نآ  مالـسلا  مهیلع 
زور نآ  نایملاع  لوسر  رظن  دروم  تاخاؤم  نآ  تاساوم و  راثیا و  نآ  درک و  دـهاوخ  ادـیپ  ققحت  رون  ماما  نآ  ِروهظ  رورـسلا  روفوم 

.درک دهاوخ  یلجت 

 . ص 6 رشع : هتسلا  لوصالا  نمض : رد  دارز ، دیز  لصا  داّرز ، دیز  - 1
 . ص 7 نامه : - 2
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93 ص :

اهدادخر رگید   . 6

 : کی

(1)« َکِّبَر نِم  َکَیِلا  َلِزنُا  ام  غَِّلب   » هفیرش هیآ 

.دوش یم  غیلبت  یناهج  حطس  رد  روهظ  رصع  رد  دش و  لزان  ریدغ  زور 

 : ود

(2)« مُِکنید نِم  اورَفَک  َنیذَّلا  َسِئَی  َموَیلا   » هفیرش هیآ 

.دنک یم  ادیپ  ققحت  روهظ  رصع  رد  دش و  لزان  ریدغ  زور 

 : هس

.دنوش یم  عضاخ  شربارب  رد  ناگمه  روهظ  رصع  رد  دش و  هتفرگ  تعیب  یلوم  تیالو  يارب  نارضاح  همه  زا  ریدغ  زور 

 : راهچ

.دنک یم  ادیپ  یلجت  روهظ  رصع  رد  هک  دومرف  نایب  ریدغ  زور  يارب  یگژیو  ریدغ 28  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  نایب  ریما 

 : جنپ

.دبای یم  ققحت  روهظ  رصع  رد  هک  درک  نایب  ریدغ  زور  يارب  یگژیو  شا 40  هیریدغ  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  متشه  ماما 

ذخآم عبانم و 

.میرک نآرق   . 1

.ق  1403 لوا ، پاچ  دهشم ، یضترم ، رشان : یسربط ، یلع  نب  دمحا  جاجتحالا ،  . 2

.ق  1413 لوا ، پاچ  مق ، دیفم ، خیش  هرگنک  رشان : دیفم ، خیش  صاصتخالا ،  . 3

، يواجبلا دـمحم  یلع  قیقحت  ربـلا م 463 ، دـبع  نب  دـمحم  نب  هَّللا  دـبع  نب  فسوی  رمع  وـبا  باحـصالا ، هفرعم  یف  باـعیتسالا   . 4
.ق  1412 1992م ،  یلوالا ، عبط  لیجلا ، راد  توریب ،

 . 67 هدئام : - 1
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 . 3 هدئام : - 2
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94 ص :

پاچ مق ، مق ، هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  رشان : یلع ، نیدلا ، یضر  سوواط ، نبا  دیس  یّلح ، لامعالاب ، لابقالا   . 5
.ق  1415 لوا ،

.ررکم پاچ : تبون  فلتخم ، پاچ : لاس  نارهت ، هیمالسا ، رشان : یسلجم ، همالع  راونالا ، راحب   . 6

.ق  1416 لوا ، پاچ  نارهت ، تثعب ، داینب  رشان : مشاه ، دیس  ینارحب  نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا   . 7

، أبن نارهت ، یعفاش ، یجنگ  نایبلا ،  . 8

، يزوج نبا  طبس  صاوخلا ، هرکذت   . 9

.يرمق يرجه   1380 نارهت ، هیملع  هناخپاچ  یشایع ، دوعسم  نب  دمحم  یشایعلا ، ریسفت   . 10

.ش  1367 مراهچ ، پاچ  مق ، پاچ : ناکم  باتکلا ، راد  رشان : یمق ، میهاربا  نب  یلع  یمق ، ریسفت   . 11

.ق  1412 لوا ، پاچ  توریب ، هفرعملا ، راد  رشان : ریرج ، نب  دمحم  رفعج  وبا  يربط  نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عماج   . 12

، توریب یناسملت ، مالسلا ، هیلع  هلآ  یلع و  بسن  یف  هرهوجلا   . 13

پاچ مق ، هیمالسالا ، فراعملا  هسسؤم  رـشان : نامیلـس ، نب  مشاه  دیـس  ینارحب ، راهطالا ،: هلآ  دمحم و  لاوحا  یف  راربالا  هیلح   . 14
.ق  1411 لوا ،

.يرمق يرجه   1409 مق ، مالسلا ، هیلع  يدهم  ماما  هسسؤم  يدنوار ، نیدلا  بطق  حئارجلا ، جئارخلا و   . 15

.ش  1362 لوا ، پاچ  مق ، نیسردم ، هعماج  رشان : قودص ، خیش  لاصخلا ،  . 16

.مق تاعوبطملل ، رئاخذلا  راد  يربط ، ریرج  نب  دمحم  همامالا ، لئالد   . 17

 . 1386 ش 2007 م ، 1428 ق ، مق ، یمالسالا ، باتکلا  راد  يربطلا ، هَّللا  دبع  نب  دمحا  نیدلا  بحم  یبقعلا ، رئاخذ   . 18

.ش  1381 لوا ، پاچ  نارهت ، قافآ ، روپ ، يدهم  ربکا  یلع  ییاهر ، راگزور   . 19

روهظ رصع  رد  ریدغ  www.Ghaemiyeh.comیلجت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 114 

http://www.ghaemiyeh.com


95 ص :

.يرمق يرجه   1407 مق ، نیسردم  هعماج  تاراشتنا  یلح ، نسح  نب  ییحی  قیرطب  نبا  هدمعلا ،  . 20

.ق  1411 لوا ، پاچ  مق ، یمالسا ، فراعملا  راد  رشان : یسوط ، خیش  هجحلل ، هبیغلا   . 21

.ق  1397 لوا ، پاچ  نارهت ، قودص ، رشن  رشان : ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  ینامعنلل ، هبیغلا   . 22

.ش  1366 1407 ق ، توریب ، یبرعلا ، باتکلاراد  هیورشب ، رابخالا ، سودرف   . 23

 . 1380 ش 1422 ق ، مق ، هیفاقثلا ، ثیدحلا  راد  هسسؤم  غابص ، نبا  همهملا ، لوصفلا   . 24

.ق  1425 نارهت ، لبنح ، دمحا  هباحصلا ، لئاضف   . 25

 . 1385 ش مق ، يزوریپ ، حبص  تاراشتنا  یمق ، سابع  خیش  مالعلا ، ضیف   . 26

.ش  1362 مود ،  پاچ  نارهت ، هیمالسا ، رشان : ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  یفاکلا ،  . 27

.اّنحوی هفشاکم  دیدج ، دهع  سدقم ، باتک   . 28

، یعفاش یجنک  یشرق  دمحم  نبفسوی  نب  دمحم  هَّللا  دبعوبا  بلاطلا ، هیافک   . 29

.توریب هیملعلا 1420 ق  بتکلا  راد  يدنه ، یقتم  لامعلازنک ،  . 30

.ق  1395 مود ، پاچ  نارهت ، هیمالسا ، رشان : قودص ، خیش  همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک   . 31

.ش  1372 موس ، پاچ  نارهت ، ورسخ ، رصان  تاراشتنا  رشان : یسربط ، نسح  نب  لضف  نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم   . 32

.ق  1421 نیسردم ، هعماج  مق  نامیلس ، نب  نسح  رئاصبلا ، رصتخم   . 33

.ق  1411 لوا ، پاچ  توریب ، هعیش ، هقف  هسسؤم  رشان : یسوط ، خیش  دجهتملا ، حابصم   . 34

.هیفلسلا راد  یئبمب ، رشن  هبیش ، یبا  نبا  فنصملا ،  . 35

.ق  1403 لوا ، پاچ  مق ، نیسردم ، هعماج  رشان : قودص ، خیش  رابخالا ، یناعم   . 36
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.ق  1424 موس ، پاچ  توریب ، ءاوضالا ، راد  رشان : یعفاش ، یلزاغم  نبا  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مامإلا  بقانم   . 37

.يرمق يرجه   1379 مق ، همالع  تاراشتنا  هسسؤم  یناردنزام ، بوشآرهش  نبا  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  لآ  بقانم   . 38

.ق  1432 مق : یمزراوخ ، بقانملا ،  . 39
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باون دماح  ریدغ :  يارب  ناسنا  تیلباق  زور  روهظ ،

هدیکچ

.تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  رتچ  ریز  یتسرپاتکی  دیحوت و  تقلخ ، زا  فده   . 1

.دش مالعا  ًامسر  ریدغ  رد  ات  دش  يراذگ  هیاپ  تقلخ  زاغآ  زا  فده  نیا   . 2

.تسا ریدغ  رهظم  هک  دنراد  زاین  موصعم  ماما  هب  هک  دننک  ساسحا  دوخ  رد  ار  تیلباق  نیا  دیاب  مدرم   . 3

.تسا مزال  تقو  روهظ  ماگنه  ات  رشب  كرد  يارب  دندش و  ماما  هب  زاین  يارب  رشب  كرد  زا  عنام  نیملاظ   . 4

.دنیایب ریدغ  ماما  غارس  دننک و  ریدغ  هب  زاین  ساسحا  مدرم  هکلب  دورن ، مدرم  غارس  ریدغ  ماما  هک  دنک  یم  اضتقا  ادخ  ناحتما   . 5

نامز نآ  رد  ریدـغ  فدـه  هدـش و  هدرتسگ  یتیگ  رـسارس  رد  یعقاو  يانعم  هب  دـیحوت  مالـسلا ، هیلع  هَّللا  هیقب  ترـضح  روهظ  اـب   . 6
.تفای دهاوخ  ققحت 
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همدقم

ینیشناج هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  هداتسرف  نیرخآ  تلاسر  هب  اهنآ  تراشب  اب  ینایحو و  ياه  هتفای  ینامسآ و  بتک  نوتم  یسررب  اب 
دـیحوت و اـنامه  یتـسه ، ناـهج  تقلخ  زا  فدـه  هک  دیـسر  میهاوـخ  هتکن  نیا  هب  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  ناـشیا  یـصو  قـلطم 

یلجتم مخ  ریدـغ  زور  رد  نآ  میظع  شیامه  هک  تسا ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تفرعم  تیالو و  رتچ  ریز  مدرم  مامت  یتسرپاـتکی 
دش

ریدغ ققحت  اب  هچراپکی  تلادع 

ُساّنلا َبِسَحَا   » همیرک هیآ  بسح  هب  یلو  .تفر  یم  متـس  ملظ و  زا  يرود  هچراپکی و  تلادع  يوس  هب  ایند  ریدـغ  ققحت  تروص  رد 
شیامزآ رگید  دنوش و  اهر  میدروآ ، نامیا  دنیوگب  نوچ  هک  دنا  هتـشادنپ  مدرم  ایآ  : » (1)« َنونَتُفیال مُه  اـّنَمآ َو  اولوقَی  نَا  اوکَرُتی  نَا 

قبط رگید  يوـس  زا  .تسا  زاـب  رفک  اـی  ناـمیا  باـختنا  رد  همه  تسد  تسا و  رـشب  ناـحتما  رب  لاـعتم  راـگدرورپ  تمکح  دـنوشن ؛»
ساسحا دوخ  رد  ار  تیلباق  نیا  دـیاب  مدرم  ، (2)« یتاَت یتُوت و ال  ِذا  ِهَبعَکلا  ُلَثَم  ِمامِالا  ُلَثَم   » هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  شیامرف 

.دنراد مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  هب  جایتحا  هک  دننک 

ریدغ ققحت  عنام  توغاط  تبج و 

هب طسق  تلادع و  زا  ار  ایند  هتـشگ و  ریدغ  فده  ققحت  عنام  مدرم ، ینادان  لهج و  زا  هدافتـسا  اب  توغاط  تبج و  نایغط  تسد  اذـل 
رد هب  لهج  زا  رـشب  هک  ینامز  ات  دماجنا ، ریخأت  هب  ناهج  رد  یتسرپاتکی  ققحت  هک  هدش  ثعاب  رما  نیمه  .تسا  هدناشک  روج  ملظ و 

هدومرف قبط  نآ  ققحت  هک  دنک  ساسحا  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  هب  ار  دوخ  زاین  رقف و  دیآ و 

 . 2 توبکنع : - 1
 . ج 3 ص 79 یفاک : لوصا  - 2
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مالـسلا هیلع  نسحلا  نب  هجح  مظعالا  هَّللا  هیقب  ترـضح  روهظ  رـصع  رد  مالـسلا  مهیلع  يده  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
.دوب دهاوخ 

تقلخ زاغآ  زا  ریدغ  فده  يراذگ  هیاپ 

تادوجوم نیا  همه  ًالصا  و  دوش ، یم  متخ  اجک  هب  هدمآ و  اجک  زا  تاقولخم  نیا  یتسه و  ناهج  نیا  هک  دور  یم  ورف  رکف  هب  ناسنا 
رگم دشاب  لاؤس  نیا  يوگخـساپ  دناوت  یمن  یـسک  یلو  دنا ؟ هتـشاذگ  دوجو  هصرع  هب  اپ  هدـش و  هدـیرفآ  هچ  يارب  ناسنا  صخالاب 

.تسا یتسه  همه  راگدیرفآ  قلاخ و  وا  هک  ارچ  یلاعت ، كرابت و  يادخ 

َّنِجلا َو ُتقَلَخ  اـم  َو   » هک دیـسر  مهاوخ  باوج  نیا  هب  یهلا  جـجح  بناـج  زا  هدراو  صوـصن  ینامـسآ و  بتک  نوـتم  هب  هعجارم  اـب 
(! دنوش کیدزن  نم  هب  دنبای و  لماکت  هار  نیا  زا  و   ) دننک متدابع  هک  نیا  يارب  زج  مدیرفاین  ار  سنا  ّنج و  : » (1)« ِنوُدبعَِیل ِّالا  َسنِالا 

.تسا لاعتم  يادخ  یگدنب  دیحوت و  یتسرپاتکی و  تقلخ  فده  نیرت  مهم  سپ 

یتسرپاتکی لامک و  يوس  هب  ار  اهنآ  یهلا  ناربمایپ  نداد  رارق  اب  هداد و  هیبنت  هدیـشخب  اهنآ  هب  هک  یترطف  لقع و  اـب  ار  رـشب  دـنوادخ 
اب ار  دوخ  نالوسر  ام  : » (2)« ِطسِقلِاب ُساّنلا  َموقَِیل  َنازیملا  َباتِکلا َو  ُمُهَعَم  انلَزنَا  ِتانِّیَبلِاب َو  انَلُـسُر  انلَـسرَا  دََقل   » .دیامرف یم  ییامنهار 
هب مایق  مدرم  ات  میدرک  لزان  هنالداع ) نیناوق  لطاب و  زا  ّقح  ییاسانش   ) نازیم و  ینامـسآ )  ) باتک اهنآ  اب  و  میداتـسرف ، نشور  لیالد 

«. دننک تلادع 

َنیرِذنُم َنیرِّشَبُم َو   » .دوش یم  مامت  ناشیا  رب  تجح  هدنامن و  یقاب  رذع  یسک  يارب  هک  تسا  نیا  ناربمایپ  نداتسرف  صاوخ  زا  یکی 
:(3)« ٌهَّجُح ِهَّللا  یَلَع  ِساّنِلل  َنوکَی  ّالَِئل 

 . 56 تایراذ : - 1
.25 دیدح : - 2
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همه هکنآ  دیما  هب  دنامن .» یقاب  ادخ  رب  مدرم  يارب  یتجح  ناربمایپ  نیا  زا  دعب  ات  دندوب ، هدـنهد  میب  هدـنهد و  تراشب  هک  یناربمایپ  »
.دوش تلادع  هچراپکی  یتسه  ناهج  هدش و  تسرپاتکی  مدرم 

ریدغ راذگناینب  هب  مالسلا  مهیلعایبنا  تراشب 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  دبع  نب  دمحم  ترـضح  متاخ  ربمایپ  روهظ  هب  ار  يرـشب  عماوج  نأشلا  میظع  ناربمایپ  هکنیا  هجوت  لباق  هتکن 
.تفای دهاوخ  همادا  تمایق  مایق  ات  شبتکم  یناهج و  شتلاسر  هک  ارچ  دنداد ؛ یم  تراشب 

يِدـَعب نِم  یتأَی  ٍلوسَِرب  ًارِّشَبُم  ِهاروَّتلا َو  َنِم  َّيَدَـی  َنَیب  اِمل  ًاقِّدَـصُم  مُکَیِلا  ِهَّللا  ُلوسَر  ّینِا  َلیئارـِسا  یَنب  ای  َمَیرَم  ُنبا  یَـسیع  َلاـق  ِذا  «َو 
رد متسه  امش  يوس  هب  ادخ  هداتـسرف  نم  لیئارـسا ! ینب  يا  تفگ : میرم  نب  یـسیع  هک  ار  یماگنه   ) دیروآ دای  هب  : » (1)« دَمحَا ُهُمسا 

دیآ و یم  نم  زا  دعب  هک  یلوسر  هب  هدنهد  تراشب  و  مشاب ، یم  تاروت  هدش  هداتسرف  نم  زا  لبق  هک  یباتک  هدننک  قیدصت  هک  یلاح 
.دش دهاوخ  هدرتسگ  یناهج  تلادع  وا  تلاسر  رد  یگشیمه و  شنید  هک  تسا  متاخ  ربمایپ  نیا  و  تسا !» دمحا  وا  مان 

اب ار  دوخ  لوسر  هک  تسا  یسک  وا  : » (2)« َنوکِرشُملا َهِرَک  َول  ِهِّلُک َو  ِنیّدلا  یَلَع  ُهَرِهُظِیل  ِّقَحلا  ِنید  يدُهلِاب َو  َُهلوسَر  َلَسرَا  يذَّلا  َوُه  »
«! دنشاب هتشاد  تهارک  ناکرشم  دنچ  ره  دزاس ، بلاغ  نایدا  همه  رب  ار  وا  ات  داتسرف  ّقح  نید  تیاده و 

هب ار  مدرم  دـندومرف و  یفرعم  مدرم  هب  رهاظ  تروص  هب  لاـس  یط 23  رد  ار  ناشتلاسر  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هکنآ  زا  دـعب 
اَهُّیَا ای  : » دمآ باطخ  قح  بناج  زا  دندرک  توعد  نید 

 . 6 فص : - 1
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! تسایبنا همه  تراشب  یتسه و  ناهج  تقلخ و  زا  فدـه  تتلاسر  هک  يربماـیپ  يا  ینعی  (1) ؛ «. َکِّبَر نِم  َکَیِلا  َلِزنُا  اـم  غَِّلب  ُلوسَّرلا 
ینکن غـالبا  ار  میظع  رما  نیا  رگا  و  يا ، هدرکن  غـالبا  ار  تتلاـسر  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  ارچ  میدرک  لزاـن  وت  هب  هچنآ  نک  غـالبا 

.تسا هدشن  تلاسر  ِغیلبت  هتفر و  رده  هب  یهلا  فده  مامت 

ریدغ رد  تقلخ  فده  غالبا 

تثعب لوا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .دوش  غالبا  مدرم  مامت  هب  تسیاب  یم  تسا ، تقلخ  فده  ققحت  ببس  هک  میظع  رما  نآ  سپ 
نَم  » هک دـندرک  یمومع  ناوخارف  ار  مدرم  هتـشاذگ و  یناگمه  مالعا  ریدـغ  زور  رد  یلو  دـندومرف ، یم  هراشا  هلئـسم  نیا  هب  ًاررکم 

.تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  لوبق  ورگ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیالو  لوبق  ینعی  هالوم ؛» ٌّیلع  اذهف  ُهالوَم  ُتنُک 

؟ تفاین ققحت  ریدغ  رد  تقلخ  فده  ارچ 

هب ایند  ریدغ  زا  سپ  ارچ  تفاین !؟ ققحت  ریدغ  فده  ارچ  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  نهذ  هب  هک  یلاؤس  تامدـقم  همه  نیا  زا  سپ  یلو 
؟! دشن ققحم  ایند  رد  یتسرپاتکی  ارچ  تفرن ؟! هچراپکی  تلادع  يوس 

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  ناشراوگرزب  ردپ  زا  هک  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  ترـضح  يربک  هقیدص  شیامرف  زا  ار  لاؤس  نیا  باوج 
تسا هبعک  لثم  ماما  : » (2)« یتأَت یتُؤت و ال  ِذا  ِهبعَکلا ، ُلَثَم  ِمامِالا  ُلَثَم  : » دندومرف ترـضح  هک  مینک  یم  هدافتـسا  دندومرف  لقن  هلآو 

«. دورب مدرم  يوس  هب  وا  هکنآ  هن  دنیآ  وا  يوس  هب  دیاب  مدرم  هک 

هک ارچ  دـنورب ، وا  لابند  هب  هک  تسا  مدرم  هفیظو  نونکا  .دومرف  یفرعم  اهنآ  هب  ار  رـشب  تاجن  هیامرـس  داد و  ناشن  ار  هار  ادـخ  سپ 
تسا و رشب  ناحتما  رب  لاعتم  راگدرورپ  تمکح 
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هیلع یلع  طارـص  رد  تداعـس  هار  تسا ، تلادـع  تداعـس و  قاتـشم  رـشب  رگا  سپ  .تسا  زاب  رفک  اـی  ناـمیا  راـیتخا  رد  همه  تسد 
.تسا ناشیا  زا  تعاطا  مالسلا و 

دننک ساسحا  ار  ریدغ  هب  زاین  دیاب  مدرم 

مدرم ایآ  : » (1)« ضرَالا ِءامَّسلا َو  َنِم  ٍتاکََرب  مِهیَلَع  اـنحَتََفل  اوَقَّتا  اونَمآ َو  يرُقلا  َلـهَا  َّنَا  َول  َو  : » دـندومرف یلاـعتو  كراـبت  دـنوادخ 
!؟» دش دنهاوخن  شیامزآ  دنوش و  یم  اهر  دوخ  لاح  هب  میدروآ ، نامیا  دنیوگب  هک  نیمه  دندرک  نامگ 

دندروآ یم  نامیا  اه  يدابآ  اهرهش و  لها  رگا  : » (2)« ًاقَدَغ ًءام  مُهانیَقسَال  ِهَقیرَّطلا  یَلَع  اوماقَتسا  َِول  نَا  َو  : » دیامرف یم  نج  هروس  رد 
هک دننک  ساسحا  دوخ  رد  ار  تیلباق  نیا  دیاب  مدرم  سپ  میدوشگ .» یم  اهنآ  رب  ار  نیمز  نامـسآ و  تاکرب  دندرک ، یم  هشیپ  اوقت  و 

.دنروآ مکحتسم  نامیا  وا  هب  دنراد و  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  هب  زاین 

ِهِدلُو نِم  ِءایِصوَالا  َنینِمؤُملاِریمَا َو  ٍِبلاط  یبَا  ِنب  ِِیلَع  ِهَیالَو  یلَع  اوماقَتسا  َِول  ینعَی  : » دندومرف هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلعرقاب  ماما 
بآ اـب  دـنزرو ، تماقتـسا  ناـمیا )  ) هار رد  سنا ) ّنج و   ) اـهنآ رگا  : » (3)« ًاقَدَـغ ًءاـم  مُهانیَقـسَال  مِِهیهَن  مِهِرمَا َو  ِیف  مُهَتَعاـط  اوِلبَق  َو 

«! مینک یم  ناشباریس  ناوارف 

َو ِناـنِثا ، یلاـعَت  ِهَّللا  ِیف  َفَلَتخا  اََـمل  مِهِِّیبَن  َهَرتِع  اوعَبَّتا  ِِهلهَا َو  یلَع  َّقَحلا  اوکَرَت  ول  هَّللا  اـما و  : » دـندومرف مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح 
هللا یلـصربمایپ  ترتع  زا  دندرک و  یم  اهر  شلها  يارب  ار  قح  رگا  مسق  ادـخ  هب  : » (4)« ٍفَلَخ َدَعب  ٌفَلَخ  ٍفَلَـس و  نَع  ٌفَلَخ  اهَثِرََول 

دندومن یم  تیعبت  هلآو  هیلع 
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نیا نارود  لوـط  رد  هتــسویپ  دـندرک و  یمن  ادــیپ  فـالتخا  دــیحوت  رد  مـه  اـب  رفن  ود  تفاـی و  یم  قـقحت  ناـهج  رد  یتسرپاـتکی 
.دنتشاذگ یم  ثرا  هب  رگیدمه  يارب  ار  یتسرپاتکی 

دوب هدرک  رّخؤم  ار  وا  ادخ  هک  ار  یسک  دندرک  مدقم  نکل  : » (1)« ُهَّللا ُهَمَّدَق  نَم  اورَّخَا  ُهَّللا َو  ُهَرَّخا  نَم  اومَّدَق  نِکل  َو  : » دندومرف سپس 
«. دوب هدرک  مدقم  ار  وا  ادخ  هک  ار  یسک  دندرک  رّخؤم  و 

لک حلصم  يوجتسج  رد  مدرم 

مالـسلا هیلع  موصعم  ماما  لک و  حلـصم  هب  ار  دوخ  زاین  رقف و  دـیآ و  رد  هب  تلفغ  باوخ  زا  رـشب  هک  ینامز  ات  دراد  همادا  همانرب  نیا 
.دنک يرپس  وا  راظتنا  هب  ار  بش  زور و  دزیخرب و  وا  يوجتسج  هب  دنک و  ساسحا 

ییاناوت هب  نیمز  ، (2)« ًاطِسق الدَع َو  َضرَالا  ِِهب  ُهَّللا  ُألمَی   » هک مالسلا  مهیلع  يده  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هدومرف  قبط 
رد یعقاو  ياـنعم  هب  دـیحوت  ناـشیا  تکرب  هب  روهظ  ناـمز  رد  دوش و  یم  داد  لدـع و  زا  رپ  مالـسلا  هیلع  مظعـالا  هَّللا  هیقب  ترـضح 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  روهظ  رد  ریدغ  یلجت  نیاربانب  .تشگ  دهاوخ  ققحم  رصع  نآ  رد  ریدغ  فده  هدش و  هدرتسگ  یتیگ  رسارس 
.تسا

ذخآم عبانم و 

میرک نآرق   . 1

يدهلا مالعأب  يرولا  مالعا   . 2

یفاک لوصا   . 3

یتالحم یلوسر  همجرت  اب  مالسلا  مهیلعهمئالا  یلع  صنلا  یف  فاصنالا   . 4
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یناوضر رغصا  یلع  روهظ :  رصع  رد  ریدغ  یلجت  عناوم  فادها و 

هدیکچ

.دش مالعا  تمصع  ماقم  نآ ، سِّسؤم  دننامه  نید  نِّیبم  يارب  ریدغ  رد   . 1

: زا دنترابع  روهظ  رد  ریدغ  یلجت  فادها   . 2

مالسلا مهیلع  نیموصعم  حیحص  لاناک  زا  مالسا  ندرک  هدایپ  - 

.رتسگ لدع  یناهج  تموکح  ققحت  - 

.یمالسا تما  نیب  فالتخا  عفر  - 

.ریدغ فادها  ققحت  عناوم   . 3

.دندرک یم  داجیا  عنام  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نامز  رد  هک  یناسک  - 

.دندرک داجیا  عناوم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دعب  هک  یناسک  - 

هیآ همیمـض  هب  لاـمک  هیآ  غـیلبت و  هیآ  تیودـهم : زا  هیآ  کـی  ریدـغ و  زا  هیآ  ود  هـب  دانتـسا  اـب  روـهظ  رـصع  رد  ریدـغ  قـقحت   . 4
.ِضرَالا ِیف  مُهَّنَِفلخَتسََیل 
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همدقم

دوخ زا  دعب  نانیـشناج  ادخ  رما  هب  دوخ ، دـعب  یمالـسا  هعماج  فیلکت  ءایبنا و  همه  ّتنـس  نایب  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکاربمایپ 
.دندومرف یفرعمار 

؛ دنور یم  يروش  لیکشت  هباحص و  غارس  میرادن و  یصو  هب  جایتحا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دعب  دنیوگ : یم  تنـس  لها  هچرگا 
تسیب و زا  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ًاصوصخم  .تسین  یفاک  اما  دراد ، یفیاظو  کی  هچرگ  يربمایپ  ره  میدقتعم  ام  یلو 

لاس هد  تدم  و  دـشن ؛ ادـیپ  نید  لماک  نییبت  غیلبت و  يارب  یتصرف  هک  دـندوب  هکم  رد  لاس  هدزیـس  شیوخ ، تلاسر  نارود  لاس  هس 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هچنآ  تنایـص  يارب  وا ، زا  سپ  اذـل  .تشذـگ  تاوزغ  اـه و  گـنج  اـه ، يراـتفرگ  جوا  رد  هنیدـم  رد  مه 

.دومن یم  يرورض  نانیمطا  لباق  موصعم و  ملاع و  ییصو  دوجو  نید ، لئاسم  زیر  نییبت  زین  دوب و  هدروآ 

ریدغ رد  هلئسم  نیا  دشاب و  تمـصع  ياراد  دیاب  مه  نید  نّیبم  دشاب ، موصعم  دیاب  نید  سـسؤم  هک  يروط  نامه  تشاد  تقد  دیاب 
.دیدرگ ققحم 

روهظ رصع  رد  ریدغ  یّلجت  فادها 

هراشا

.درک ییاسانش  ار  نآ  فادها  دیاب  روهظ  رصع  رد  ریدغ  یّلجت  هلئسم  زا  لماک  كرد  يارب 

حیحص لاناک  زا  مالسا  ندرک  هدایپ  لوا : فده 

رد ریدـغ  تایلجت  فادـها و  زا  یکی  دنـشاب ، مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  نامه  هک  حیحـص  لاناک  زا  نآ  قیبطت  مالـسا و  ندرک  هدایپ 
.تسا روهظ  رصع 

هرک لک  حطس  رد  حیحص و  لاناک  زا  مالسا  ندرک  هدایپ  ینیشناج ، نییعت  ریدغ و  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  مهم  فادها  زا  یکی 
روآ مایپ  سپ  تسا ، نایدالا  متاخ  زین  شنید  ءایبنالا و  متاـخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  هکنیا  هب  هجوت  اـب  .تسا  هدوب  نیمز 

يارب ثوعبم  هدوب و  رشب  لک  يارب 

روهظ رصع  رد  ریدغ  www.Ghaemiyeh.comیلجت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 126 

http://www.ghaemiyeh.com


107 ص :

اب میداتـسرفن .» ناـیناهج  يارب  تمحر  زج  ار  وت  اـم  : » (1)« َنیَملاعِلل ًهَمحَر  ِّالا  َكانلَـسرَا  ام  َو  : » هدومرف هک  ناـنچمه  .تسا  ناـیملاع 
رما نیا  ندرک  هدایپ  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  یتصرف  هدمع  اما  هدوب ، لاس  هس  تسیب و  ترـضح  نآ  تلاسر  تدـم  هکنیا 

.تسا هدوب  هنیدم  رد  مه  نآ  لاس  هد  دودح  ًابیرقت  هتشاد  نیمز  هرک  ّلک  حطس  رد  مهم 

دنرادن و ار  هاگدید  نیا  تنـس  لها  هتبلا  .دـتفیب  اج  دوش و  هدایپ  دـیاب  نید  .میراد  نید  نییبت  قیبطت و  هب  جایتحا  يربمایپ  ره  زا  دـعب 
اریز ارچ ؟  (2) !! زامن وضو و  رد  یتح  هداتفا  فالتخا  اهنآ  نیب  اذل  .میرادن  یجایتحا  موصعم  ءایـصوا  ناماما و  هب  ربمایپ  زا  دعب  دنلئاق 

هشیاـع و نیب  .دوـب  فـالتخا  زین  ناـشدوخ  نیب  رد  هک  دـنتفرگ  یناـسک  زا  ار  يوـبن  تنـس  نید و  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دـعب 
نید نییبت  لصا  نامه  ینعی  .تسا  تالکشم  لّالح  هب  زاین  رگنایب  نیا  و  داتفا ، فالتخا  هباحص  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تاجوز 

.دتفیب اج  نید  ات  نید ، ندش  هدایپ  لصا  و 

يرگید زا  سپ  یکی  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دعب  ینعی  هدش ؛ میسرت  هعیـش  يارب  هک  تسا  يریـسم  نیا 
ُهَرِهُظِیل ِّقَحلا  ِنید  يدُهلِاب َو  َُهلوسَر  َلَسرَا  يذَّلا  َوُه  : » دـیامرف یم  نآرق  .دـندومن  هدایپ  نییبتار و  نید  دـندمآ و  يرجه  لاس 255  ات 

اه نییآ  همه  رب  ار  نآ  ات  داتسرف ، قح  نییآ  تیاده و  اب  ار  شلوسر  هک  تسا  یـسک  وا  : » (3)« َنوکِرشُملا َهِرَک  َول  ِهِّلُک َو  ِنیّدلا  یَلَع 
«! دنشاب هتشاد  تهارک  ناکرشم  دنچ  ره  دنادرگ ، بلاغ 

ایآ اما  .تسا  هدوب  نایدا  لک  رب  نآ  هبلغ  نیمز و  هرک  لک  رب  مالـسا  نید  شرتسگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  فده  هیآ ، هب  هجوت  اب 
ققحت جراخ  رد  ار  فده  نیاو  دنیایب  یناسک  دیاب  سپ  .هن  ًاملـسم  درک ؟ ادـیپ  ققحت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نامز  رد  فدـه  نیا 

بان مالسا  نییبت  مالسا و  هک  تسا  نیا  شنانیشناج ، نییبت  ریدغ و  هلئـسم  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يالعا  فده  نیاربانب  .دنهد 
قیرط زا 

 . 107 ءایبنا : - 1
.یشکرز نیدلا  ردب  هباحصلا ، یلع  هشئاع  هتکردتسا  ام  داریال  هباجالا  - 2

 . 9 فص :  ، 33 هبوت : - 3
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زا دعب  فده  نیا  دنتشاذگن  بلط  تصرف  نیقفانم  هنافـسأتم  اما  .ددرگ  هدایپ  نیمز  هرک  لک  حطـس  رد  ناموصعم  قیرط  زا  حیحص و 
.دوش هدایپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

یهلا رتسگ  لدع  یناهج  تموکح  ققحت  مود :  فده 

یلیخ دوش  ققحم  دنتـشاذگ  یم  رگا  هک  دوب ، رتسگ  لدع  یناهج  تموکح  ققحت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  فادـها  زا  رگید  یکی 
دنتشاذگن هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دعب  اما  .دش  یم  هدرتسگ  یتیگ  رسارس  رد  يدیحوت  رتسگ  لدع  تموکح  روهظ و  رصع  دوز 

ریخأت همانرب  نیا  اذل   (1) «. ٌمومـسَم وَا  ٌلوتقَم  ِّالا  اّنِم  ام  : » دندومرف هک  دش  نیا  هجیتن  دنک و  ادـیپ  ققحت  یهلا  لدـع  یناهج  تموکح 
.تشاد هگن  تسا ، روهظ  رصع  هک  بسانم  نامز  يارب  ار  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  نیمهدزاود  ادخ  داتفا و 

یمالسا تما  نیب  فالتخا  عفر  موس : فده 

تما فالتخا  زا  هتـشاد و  بیغ  ملع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .تسا  یمالـسا  تما  نیب  فـالتخا  عفر  ریدـغ  فادـها  زا  رگید  یکی 
رـس رب  فـالتخا  زا  هک  يرگید  تاـیاور  تسا و  ینـس  هعیـش و  نیب  يونعم  رتاوتم  هک  تما ، نیا  ندـش  هقرف  ثیداـحا 73  .دراد  ربخ 

لاؤس نونکا  .دنتشاد  ربخ  تما  هدنیآ  زا  ربمایپ  هک  دنامهف  یم  ام  هب  دهد  یم  ربخ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دعب  تفالخ  هلئـسم 
هدرکن يراک  چیه  دوخ  زا  سپ  تموکح  ینیشناج و  هلئـسم  رد  تافالتخا  نیا  عفر  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ایآ  هک  تسا  نیا 

؟ تسا

: تسین جراخ  تلاح  هس  نیا  زا  شسرپ  نیا  خساپ 

فالخ نیا  یلو  دشاب ، هدادن  ماجنا  یلمع  مادقا  چیه  هتشادن و  هلئسم  نیا  هب  تبـسن  يریگعـضوم  چیه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ   . 1
.تسا ناربمایپ  همه  هریس 

ج 27 ص 217. راونالا : راحب  - 1
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یلئاـبق تیعـضو  زا  ترـضح  نآ  اریز  دوش ؛ یمن  مه  نیا  هک  دـشاب  هدرک  راذـگاو  اروش  هب  ار  رما  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ   . 2
بصن رد  قلطـصملا  ینب  گنج  عازن و  يارجام  دننام  .تسین  هنالقاع  يراذگاو  نیا  دندوب و  ربخ  اب  اهنآ  تافالتخا  زور و  نآ  برع 

.دندرک لح  ار  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیاهن  رد  هک  دوسالا  رجح 

یفرعم شیوخ  زا  دـعب  یـسایس  مکاـح  نیـشناج و  ناونع  هب  ار  یـسک  دـیاب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  تسا  نیا  موـس  ضرف   . 3
طقف ار  هـالوم »...  تنک  نم   » سپ .تسا  موصعم  ماـما  شیلجت  رهظم و  هک  تسا  یهلا  ياربـک  تیـالو  داـعبا  زا  دـعب  ود  نیا  .دـیامن 

.تسا یسایس  ینید و  تیعجرم  نآ  راثآ  زا  تسا و  هَّللا  یلا  برق  يانعم  هب  هک  یتیالو  هکلب  میریگن ، یسایس  تیمکاح 

ریدغ فادها  ققحت  عناوم 

همئا لاـناک  زا  دـیاب  فدـه  نیا  هک  دنتـسناد  یم  زین  دراد و  يدـنلب  فدـه  هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هـک  دنتـسناد  یم  يا  هدـع 
هللا یلصادخ  لوسر  تایح  نامز  نامه  رد  دنداد و  لیکـشت  اهنیا  ار  عناوم  ِلوا  شخب  نیاربانب  .ددرگ  هدایپ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 

رد هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هبطخ  ندز  مه  رب  هلمج  زا  .دـندرک  یـشارت  عناـم  هب  عورـش  ناشفیرـش  رمع  رخآ  تاـظحل  هلآو و  هیلع 
شخب .دـندرک  تاود  ملق و  ِتساوخرد  رتسب  رد  ینایاپ  تاظحل  رد  ترـضح  هک  ماگنه  نآ  و  هماسا ، شیج  زا  فلخت  انِم ، نیمزرس 

.دش رهاظ  غیلبت  دُعب  رد  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تافو  زا  دعب  عناوم  مود 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  تایح  رد  ریدغ  عناوم 

هراشا

: تسا نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تایح  رد  ریدغ  عناوم  زا  ییاه  هنومن 

انِم رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هبطخ  ندز  مه  رب   : 1

نایب انِم  نیمزرس  رد  ارچ  دندرکن ؟ نایب  هکم  رد  ار  ریدغ  هلئسم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ارچ 
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ینعی لحم  نیرت  غولش  رد  ارچ  دندوبن ؟ رضاح  اجنآ  هریغ  نمی و  هنیدم و  هکم و  مدرم  رگم  دوبن ؟ ماع  ألم  رد  اجنآ  رگم  دندومرفن ؟
داریا هبطخ  هنیدم  هکم و  نیب  ام  مخ  ریدغ  نیمزرـس  رد  جـح  زا  دـعب  ارچ  و  دـشن ؟ نایب  دنتـسه  لابلا  غراف  دارفا  هک  تافرع  نیمزرس 

؟ دندرک

هیلع هللا  یلصربمایپ  عادولا  هجح  زا  نآ  عورـش  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  نینمؤملاریما و  تیالو  غیلبت  ياتـسار  رد  عناوم  زا  یکی 
: دیوگ یم  يراخب  ملسم و  حیحص  باتک  رد  .دنتشاد  یئارغ  هبطخ  اجنآ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .دوب  تافرع  نیمزرس  رد  هلآو 
:(1) (« ًاماما ًهفیلخ ،   ) ًاریمَا َرَـشَعانثا  يدَعب  ُنوکَی  : » دومرف هک  دیـسر  اجنیا  هب  شا  هبطخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  انِم  نیمزرـس  رد 

مه رب  ار  هسلج  دندرک و  غولـش  دندوب  نیمک  رد  هک  يا  هدع  اما  دمآ .» دـهاوخ  ماما ) ای  هفیلخ  ای   ) ریما هدزاود  نم  زا  دـعب  مدرم  يا  »
.دندز

دهاوخ ماـما  هدزاود  نم  زا  دـعب  مدرم ! يا  : » دومرف شنانخـس  نیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دـسیون : یم  رباـج  لوق  زا  لـبنح  دنـسم 
دنتـساخرب و دنتفگ و  ریبکت  مه  يا  هدع  .دـندز  هجـض  تیعمج  زا  یخرب  دومرف  ار  نخـس  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ات  و  دـمآ ،»

.دروخ مه  هب  هسلج  دنتسشن و 

یم اـجباج  تفر و  یم  فرط  نیا  هب  فرط  نآ  زا  فرط و  نآ  هب  فرط  نیا  زا  ماـگنه  نآ  رد  رمع  هک  دـنیوگ  یم  تنـس  لـها  دوخ 
لاؤس وا  زا  نم  .میدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  کیدزن  مردـپ  هارمه  نم  دـیوگ : یم  هرمـس  نب  رباج  .دروخ و  مه  هب  هسلج  دـش و 

تافرع نیاربانب  شیَُرق .» نِم  مُهُّلُک  َناک  َو  : » دـندومرف تفگ : داتفا ؟ قاـفتا  نیا  هک  دـندومرف  هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  مدرک 
هلئـسم نیا  رگید  دـیدن  حالـص  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .دروخ  مه  هب  نیقفانم  طسوت  دوب  تیـالو  غـالبا  يارب  تیعقوم  نیرتهب  هک 

.دنک حرطمار 

.3  / 1452  / 1821 ملسم : حیحص  - 1

روهظ رصع  رد  ریدغ  www.Ghaemiyeh.comیلجت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 130 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11449/AKS BARNAMEH/#content_note_110_1
http://www.ghaemiyeh.com


111 ص :

هکم زا  دندش  روبجم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اذل  دوشن و  ماجنا  فده  نیا  هک  دندوب  نیمک  رد  هیما -  ینب  ًاصوصخ  شیرق -  لیابق 
، دوشن رارکت  اجنیا  دوب  هدش  ماجنا  اجنآ  هک  يا  هئطوت  هکنیا  يارب  لاح  .دندرک  یم  غالبا  دیاب  هک  دندیـسر  ییاج  هب  دـنیایب و  نوریب 

غولش نیقفانم  رگا  هک  دنتفرگ  الاب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تسد  نارتش  زاهج  يور  گنس  زا  يربنم  زارف  رب  ریدغ  رد  ترـضح 
.دنامن مامتان  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تلاسر  غالبا  راک  دننیبب و  ار  هنحص  نیا  مدرم  لقادح  دندرک  مه 

ملق تاود و   : 2

تباتک يولج  هک  دوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیاصو  نتـشون  زا  يریگولج  ملق و  تاود و  هصق  نیقفانم ، تامادقا  زا  رگید  یکی 
.دوش بوتکم  دنتشاذگن  دنتفرگ و  ار 

نوریب برعلا  هریزج  زا  ار  نیکرشم  زیچ : هس  هب  منک  یم  تیصو  ار  امش  نم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دیوگ : یم  سابع  نبا 
رد سابع  نبا  دسر  یم  رظن  هب   (1) «!! ما هدرک  شومارف  ار  اهنآ  نیموس  .مداد و  هزاجا  نم  هک  نانچ  دیهد  دورو  هزاجا  لئابق  هب  .دینک 

.دیوگب ار  ساسح  هتکن  هدیسرت  یم  هدرک و  هیقت  موس  تیصو  دروم 

وا هب  مدـید و  هچوک  رد  ار  رمع  نم  دـیوگ : یم  سابع  نبا  هک  دـنک  یم  لقن  ار  يا  هرظانم  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
.تسا هدوب  بلطم  نیا  دهاش  مردپ  هلب ، متفگ : هدوب ؟ وا  اب  قح  هک  تسا  یعدم  بلاط  یبا  نب  یلع  زونه  تفگ : يدرک ؟ هچ  متفگ :

یَلَع ًهَطیَح  ًاقافـِشا َو  َکـِلذ  نِم  ُتعَنَمَف  ِهِمـسِاب  َحِّرَُـصی  نَا  ِهضَرَم  یف  َدارَا  دََـقل  اـّم َو  ًاـتقَو  ِهِرمَا  یف  ُعـَبرَی  َناـک  دَـق  َو  تفگ ...« : رمع 
دهاوـخ یم  هچ  دـسیونبار  يا  هماـن  تساوـخ  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هـک  یعقوـم  نآ  متـسناد  یم  نـم  ینعی   (2)  ...«. ِمالسِالا

مان هب  تساوخ  یم  وا  .دسیونب 

 . ج 13 ص 31 ج 12 ص 55 ،  هغالبلا : جهن  حرش  - 1
 . ج 12 ص 21 هغالبلا : جهن  حرش  - 2
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نابرهم هیاد  اجنیا  هک  مالـسا ؛ ظفح  يارب  يزوسلد و  يور  زا  متفرگ  ار  وا  يولج  نم  .دنک  حیرـصت  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
! تسا هدش  ردام  زا  رت 

هماسا شیج   : 3

َفَّلَخَت نَم  ُهَّللا  َنََعل  : » دندومرف دننک و  تکراشم  هماسا  شیج  رد  مدرم  هک  دنتشاد  رارصا  يرامیب  رتسب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
(1) «. َهَماُسا ِشیَج  نَع 

یم اهنآ  یتاهج  يور  زا  یلو  یمود ، یلوا و  یتح  دنورب  نوریب  مدرم  همه  هک  دوب  يدایز  رارصا  دنک : یم  لقن  لحن  للم و  بحاص 
تیاصو رما  دش و  یم  یلاخ  نیقفانم  زا  هنیدم  دوب  هداتفا  قافتا  نیا  رگا  املسم  .دنتـسناد  یم  ار  ییاهزیچ  کی  دندرگرب و  دنتـساوخ 

.دنتشگ مهم  فده  نیا  ققحت  زا  عنام  دنتشگرب و  ود  نآ  نکل  .دیسر  یم  هجیتن  هب 

روهظ رصع  رد  ریدغ  قّقحت 

هراشا

تـسا یتیمکاح  دـُعب  نامه  هک  ریدـغ  فادـها  یلجت  ات  میراذـگب  مه  رانک  ار  تیودـهم  هرابرد  هیآ  کی  ریدـغ و  دروم  رد  هیآ  ود 
.دیسر دهاوخ  رمث  هب  روهظ  رصع  رد  هک  اه  شزرا  همه  تیمکاح  .دوش  تباث 

يِدـهَی َهَّللا ال  َّنِا  ِساّنلا  َنِم  َکُمِـصعَی  ُهَّللاَو  ُهََتلاسِر  َتغََّلبامَف  لَعفَت  َمل  نِا  َکِّبَر َو  نِم  َکَیِلا  َلِزنُا  اـم  غَِّلب  ُلوسَّرلا  اَـهُّیَا  اـی  : » غیلبت هیآ 
(2) «. َنیِرفاکلا َموَقلا 

(3) «. ًانید َمالسِالا  ُمَُکل  ُتیضَر  یتَمِعن َو  مُکیَلَع  ُتمَمتَا  مُکَنید َو  مَُکل  ُتلَمکَا  َموَیلا  : » لامکا هیآ 

.303 ج 1 ص 299 ، جاجتحالا : - 1
 . 67 هدئام : - 2

 . 3 هدئام : - 3
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(1) «. ِضرَالا ِیف  مُهَّنَِفلخَتسََیل  ِتاِحلاّصلا  اولِمَع  مُکنِم َو  اونَمآ  َنیذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  : » فالختسا هیآ 

: لوا بلطم 

اولِمَع اونَمآ َو  َنیذَّلا  َّنِا  : » دیامرف یم  هیآ 7  هنّیب  هروس  رد  .مینک  یم  قیبطت  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  طوبرم  تایآ  اب  ار  هیآ  ردص 
هللا یلـصربمایپ  هک  هدـش  تیوقت  نومـضم  ظاحل  زا  هدـمآ و  يرتاوتم  تایاور  هیآ ، نیا  لیذ  رد  ِهَّیِرَبلا » ُریَخ  مُه  َکـِئلوا  ِتاـِحلاّصلا 

(2) «. ِهَّنَجلا ِیف  َنوُِزئاَفلا  ُمُه  َُکتَعیش  َتنَا َو  یلع ! ای  : » دندومرف هلآو  هیلع 

بلطم نیا  زا  .دنتـسه  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نایعیـش  ِهَّیِرَبلا ،» ُریَخ  مُه  َکـِئلُوا  ِتاـِحلاّصلا  اولِمَع  اونَمآ َو  َنیذَّلا  َّنِا   » زا دارم  سپ 
نیا زا  روظنم  مه  اجنیا  رد  تفگ : درک و  هدافتسا  زین  مُهَّنَِفلخَتسََیل » ِتاِحلاّصلا  اولِمَع  مُکنِم َو  اونَمآ  َنیذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو   » هیآ رد  ناوت  یم 

.دنتسه مالسلا  هیلع  نینموملاریما  نایعیش  نامه  هیآ 

: مود بلطم 

نآ ات  میهد  یم  تاناکما  تنکم و  اهنیا  هب  اـم  ینعی : مَُهل » یـضَترا  يِذَّلا  ُمُهَنید  مَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  َو  : » دـیامرف یم  تیودـهم  هیآ  همادا  رد 
.دوش هدایپ  نیمز  هرک  لک  رد  تسا  هدوب  ادخ  ياضر  دروم  هک  ینید 

مُکیَلَع ُتمَمتَا  مُکَنید َو  مَُکل  ُتلَمکَا  َموَیلا  : » هدرک صخشمار  نآ  لامکا  هیآ  تسا ؟ نید  مادک  هدوب  ادخ  ياضر  دروم  هک  نید  نآ 
ًاملسم  (3) «. ًانید َمالسِالا  ُمَُکل  ُتیضَر  یتَمِعن َو 

 . 55 رون : - 1
ج 6 ص 379. روثنملا : ردلا  5 ص 719 . ناهربلا : - 2

 . 3 هدئام : - 3
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.تسا دنوادخ  تیاضر  دروم  هک  ینید  هتبلا  .تسا  ریدغ  زور  هدش  لماک  نآ  رد  نید  هک  يزور  ینعی  مویلا »  » زا روظنم 

زا روظنم  هک  تسین  یکـش  بلطم  نیا  رد  تسا ؟ هدـش  نآ  ندـش  هنادنـسپادخ  نید و  لیمکت  ثعاب  یلماـع  هچ  هک  تسا  نیا  لاؤس 
هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  نیتسار  موصعم و  نانیشناج  قیرط  زا  حیحص و  لاناک  زا  هک  تسا  ینید  دنوادخ  دنـسپ  دروم  لماک و  نید 
نیا هب  طوبرم  هیآ  هداتفا و  قافتا  ینیـشناج  تیالو و  نالعا  زور  ینعی  ریدـغ  زور  رد  تیاضر  لاـمکا و  نیا  هک  ارچ  دـشاب ، هدیـسر 

.تسا میظع  هثداح 

تیاضر دروم  هک  ار  ینید  ات  میهد  یم  تنکم  امـش  هب  ام  نایعیـش ! يا  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  هجیتن  نیا  تیودـهم  هیآ  زا  هدافتـسا  اب 
هیآ ود  نیا  عمج  اب  اذـل  .دـینک  هدایپ  نیمز  هرک  لک  حطـس  رد  هدیـسر  امـش  هب  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  تیالو  لاـناک  زا  تساـم و 

.دش دهاوخ  هدایپ  نیمز  هرک  لک  حطس  رد  هک  تسا  عیشت  بهذم  مالسا و  نید  هک  دوش  یم  هدافتسا 

ینعی حلاص -  لمع  نامیا و  لها  هک  یفوخ  زا  دعب  ینعی  ینَنوُُدبعَی .»...  ًانمَا  مِِهفوَخ  ِدـَعب  نِم  مُهََّنلِّدَُـبَیل  َو  : » دـیامرف یم  هیآ  همادا  رد 
.مینک یم  تینما  هب  لیدبت  ار  فوخ  نیا  دنا ، هتشاد  خیرات  لوط  رد  نایعیش - 

هن هتبلا  .دنتشاد  فوخ  تیالو  هلئسم  غالبا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  دنا  هدرک  لقن  ینس  هعیـش و  زا  یتایاور  غیلبت  هیآ  لیذ  رد 
يارب دـندوب  رـضاح  نانمـشد  هک  ارچ  تیـالو ؛ مالـسا و  هیلع  رب  ناـقفانم  هئطوت  رطخ  نید و  رب  فوخ  هکلب  نتـشیوخ ، يارب  فوـخ 

هیلع هللا  یلـصربمایپ  نتـشک  ددص  رد  هوک  هندرگ  رد  هک  اجنآ  ات  دننزب ، يراک  ره  هب  تسد  ماقم  هاج و  شیوخ و  عماطم  هب  ندیـسر 
.دندمآرب هلآو 

هلآو و هیلع  هللا  یلصربمایپ  فوخ  روهظ  زور  رد  .تشاد  فوخ  یمالسا  تما  تدحو  مالسا و  نید  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
تمصع و تیبلا  لها  فوخ  مالسلا و  هیلع  نینموملاریما  فوخ  عبت  هب 
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َو : » دش دهاوخ  تینما  هب  لیدبت  روهظ  زور  ردریدغ  فادها  ققحت  دروم  رد  اهنآ  نایعیش  فوخ  اهنیا  عبت  هب  مالسلا و  مهیلع  تراهط 
«. ًائیَش یب  َنوکِرُشیال  ینَنوُدبعَی  ًانمَا  مِِهفوَخ  ِدَعب  نِم  مُهََّنلِّدَُبَیل 

ققحت ریدغ  رد  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  يالعا  فده  نامه  ققحت  تعجر  هفسلف  .تساتسار  نیمه  رد  مه  تعجر  هلئـسم 
رد ناماما  طسوت  هب  یلاع  فده  نیا  دـنیآ و  یم  يرگید  زا  سپ  یکی  ناماما  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  زا  دـعب  اذـل  .درکن  ادـیپ 

تسا ریدغ  فادها  ندش  هدایپ  ياتسار  رد  مه  تعجر  هلئسم  سپ  .درک  دهاوخ  ادیپ  ققحت  روهظ  رصع 
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نایمیحر نیسح  دمحم  ریدغ :  قح  هداعا  ینعی  روهظ 

هدیکچ

.تسا ریدغ  میقتسم  طارص  یلیصفت  ياهتنا  روهظ   . 1

.تسا رشب  یلاعت  لماک  یلجت  روهظ   . 2

.تشاد دهاوخن  یناهج  هاگیلجت  روهظ  نودب  ریدغ  و  تساوتحم ، یب  ریدغ  نودب  مالسا   . 3

.داد روهظ  رصع  يارب  ریدغ  ثراو  اب  تعیب  تسد  دیاب  هفیقس  طسوت  هتفر  تسد  زا  ریدغ  ناربج  يارب   . 4

.دنتخادنا اپ  تشپ  ار  يزیچ  هچ  دنتشاد و  زاین  ریدغ  هب  ردقچ  مدرم  هک  دش  دهاوخ  مولعم  روهظ  رصع  رد   . 5

باختنا تسا  هفیقـس  هک  ار  دب  دننیزگ و  یمنرب  تسا  ریدغ  هک  ار  بوخ  مه  زاب  دنـشاب  دازآ  یتقو  اه  ناسنا  هک  داد  ناشن  ریدغ   . 6
.دننک یم 

.دوب ادخ  نید  يدوبان  زا  نانمشد  ندرک  سویأم  ریدغ   . 7

.دوب نارگمتس  يدیماان  ناطیش و  هب  تناها  ادخ و  تیاضر  تمعن و  مامت  نید و  لامک  تراشب  ریدغ   . 8
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.دراد هدهع  رب  ار  توبن  متخ  یناهج  تلاسر  هک  تسا  يرگتیاده  ياوشیپ  نآ  ریدغ  ماما   . 9

.ریدغ نودم  همانرب  اب  تسا  لامک  ورهار  ناسنا   . 10

.تسوا راگدیرفآ  اب  ناسنا  دنویپ  هقلح  رارمتسا  ریدغ   . 11

.دهد یم  رارق  ناسنا  رایتخا  رد  ار  یتسه  ناهج  زا  يرادرب  هرهب  هویش  نیرتهب  ریدغ   . 12

.تسا روهظ  يوس  هب  تکرح  نآ  يانعم  هک  دنرادن  ریدغ  يوس  هب  تشگزاب  زج  يا  هراچ  مدرم   . 13

.داد دهاوخ  ناشن  ار  دوخ  روهظ  رصع  رد  هک  تسا  قح  دامن  ریدغ   . 14

.تسا ناهج  رد  هبناج  همه  ریگارف و  تلادع  یپ  رد  ریدغ  طخ   . 15

.دنداد ناوات  یتخس  رقف و  اب  ار  ناهانگ  دندش و  هدولآ  ناهانگ  عاونا  هب  ریدغ  ماما  اب  طابترا  عطق  رطاخ  هب  مدرم   . 16

.دریگ یم  ارف  ار  ناهج  مدرم  یناگمه  هافر  ریدغ  بحاص  روهظ  اب   . 17

.ریدغ نایاپ  روهظ  تسا و  روهظ  زاغآ  ریدغ   . 18

همدقم

ات دروآ  دیدپ  يور  نآ  زا  ار  ریدغ  شخب  یتسه  راگدـیرفآ  .تسا  روهظ  نآ  لیـصفت  اهتنا و  هک  تسا  یمیقتـسم  هار  يادـتبا  ریدـغ 
نآ لماک  یّلجت  دنز و  مقر  روهظ  نارود  رد  ار  تیرشب  يراگتـسر  تداعـس و  نارود  دهد و  رارق  لماکت  یلاعت و  رتسب  رد  ار  ناسنا 

.دهد ناشن  یتسه  ناهج  هب  ار 

هاگیلجت روهظ  نودب  ریدغ  و  دوب ، دـهاوخ  اوتحم  یب  ریدـغ  نودـب  مالـسا  .دوب  دـهاوخ  روهظ  نآ  نایاپ  هک  تسا  یهار  زاغآ  ریدـغ 
.تشاد دهاوخن  ینامرآ  یناهج و 

نیا ناربج  يارب  .دش  یهلا  گرزب  ضیف  نیا  زا  يرـشب  ناهج  تیمورحم  بجوم  ریدغ ، زور  رد  یهلا  دهع  هب  يافو  مدع  یهاتوک و 
ریدغ ثراو  اب  تعیب  تسد  یتسیاب  راتفر ،
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یناماسبان اه ، یماکان  همه  ناـیاپ  وا  روهظ  .تسا  شنیرفآ  یحارط  هلحرم  نیرت  نیریـش  نیرخآ و  وا  دنمهوکـش  روهظ  هک  ارچ  داد ؛
.تسا ناسنا  یگدنز  ياه  یخلت  اه و 

نارود مامت  رد  هک  تفای  دنهاوخ  رد  اه  ناسنا  و  دـش ؛ دـهاوخ  رگ  هولج  نایناهج  يارب  ریدـغ  تقیقح  روهظ  ییالط  نارود  رد  طقف 
هتفهن ریدغ  رثوک  رد  یناسنا  نیتسار  یگدنز  نیریـش  معط  هک  دنبای  یمرد  رـصع  نآ  رد  و  دنتـشاد ؛ زاین  نادـب  ردـق  هچ  دوخ  یتسه 

.تسا هدرک  یلجت  روهظ  ياراوگ  لالز و  مزمز  رد  ریدغ  تذل  هک  هدوب 

يدیلک ناگژاو 

.يولع تیالو  یناگمه ، هافر  يولع ، هریس  تلادع ، قح ، دهع ، هب  يافو  یهلا ، نومزآ  روهظ ، ریدغ ،

همدقم

هک دوش  یم  رومأم  ناحبـس  يادـخ  بناج  زا  شیوخ  تلاسر  ياهزور  نیرخآ  رد  ریطخ ، تیرومأم  کی  رد  یهلا  روآ  ماـیپ  نیرخآ 
هیلع نینمؤملاریما  تماما  روآداـی  ریدـغ  زور  .دـناسرب  ناـیناهج  هب  یمومع  مـالعا  هاـگیاج  نیرخآ  رد  ار  تیـالو  تماـما و  مهم  رما 

.تسالاو ماقم  نیا  رب  ترضح  نآ  باصتنا  مالسلا و 

زا وا  مییوگ ؟ نخـس  اه  نامز  رگید  ای  ریدـغ  رد  عیفر  هاگیاج  نیا  رب  شباصتنا  زا  ات  هدوبن  ماما  هاگ  نیمادـک  ترـضح  نآ  یتسار  هب 
تـسد هب  تلاسر  توبن و  ناس  هب  یناـمیپ  دـهع و  تماـما  هک  ارچ  دوب ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  نیـشناج  ماـما و  رون  ملاـع 

.دشاب هدومرف  هدارا  وا  هک  یسک  رگم  ددرگ  یمن  لیان  عیفر  ماقم  نادب  سک  چیه  و  تساناوت ، يادخ 
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يدنماضر يدونشخ و  تمعن و  هب  ندیـشخب  تیاهن  و  نید ، نتخاس  لماک  نتـسارآ و  يربک ، تیالو  ییادخ ، ریگارف  ناوخارف  ریدغ 
نویلیم يور  شیپ  ار  یمهم  يرکف  تکرح  هک  تسا  يرشب  خیرات  ساسح  زاس و  تشونرـس  هیـضق  ریدغ  .تسا  نایناهج  راگدرورپ 
تدایس لحارم  دنریگ و  شیپ  ار  يرترب  تلیضف و  هار  نید ، لقع و  نییآ  اب  یتایح و  هعقاو  نیا  زا  ماهلا  اب  ات  دهد ، یم  رارق  ناسنا  اه 

.دندرگ لیان  یناسنا  لامک  يراگتسر و  لزنم  رس  هب  و  دننک ، یط  ار  شیوخ  تمظع  هوکش و 

ناروآ مایپ  ناربمایپ و  متاخ  ینایاپ  تلاسر  همه  ربارب  زاغآ  نیمه  و  تسا ، یهلا  راونا  یناشفاوترپ  زاغآرـس  لامک و  لزنم  رـس  ریدـغ 
.تسا نیشیپ 

ات دروآ  دیدپ  يور  نآ  زا  ار  ریدغ  شخب  یتسه  راگدـیرفآ  .تسا  روهظ  نآ  لیـصفت  اهتنا و  هک  تسا  یمیقتـسم  هار  يادـتبا  ریدـغ 
نآ لماک  یّلجت  دنز و  مقر  روهظ  نارود  رد  ار  تیرشب  يراگتسر  تداعـس و  نارود  و  دهد ، رارق  لماکت  یلاعت و  رتسب  رد  ار  ناسنا 

دهد ناشن  یتسه  ناهج  هب  ار 

یهلا نومزآ  ریدغ و 

ُهانیَدَـه اـّنِا   » هک تسا  تیادـه  هارهاـش  ناـمه  و  تفرگ ، لکـش  ناـسنا  باـختنا  يدازآ و  رتسب  رد  هک  تسا  یهلا  نومزآ  نآ  ریدـغ 
ای دنیزگرب  ار  ریدغ  تداعس ، میقتـسم و  هار  باختنا  رد  يدازآ  ِلامک  اب  ناسنا  ات  دیـشخب  انعم  ار   (1)« ًاروفَک اِّما  ًارِکاش َو  اِّما  َلیبَّسلا 

.ار یتخبدب  تواقش و  یهارمگ و  هفیقس و  هار 

بورغ رظتنم  تسرپ  بش  ناشافخ  نوچمه  هک  دندوب  هتـسشن  نیمک  هب  یناقفانم  نیطایـش و  هک  دش  هتـسب  یطیارـش  رد  ریدـغ  نامیپ 
تسد زا  ار  هصرع  ات  دندوب ، تلاسر  باتفآ 

 . 3 ناسنا : - 1
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يالوم زا  نامرح  تبیغ و  کیرات  نارود  دـنرب و  ورف  شیوخ  یهارمگ  دانع و  لهج و  تملظ  رد  ار  اـیند  دـنیابرب و  تیـالو  باـتفآ 
.دنهد لکش  ار  نابرهم 

، تسا مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  نامه  هک  ّقح  نید  زا  ار  نازرورفک  زور ، نآ  رد  نابرهم  يادـخ  ریدـغ  هدـنروآ  دـیدپ  اـما 
سویأـم امـش  نید  زا  دـندیزرو  رفک  هک  ناـنآ  زورما  : » (1)« مُِکنید نِم  اورَفَک  َنـیذَّلا  َسِئَی  َموَـیلا  : » دوـمرف درک و  سویأـم  دـیماان و 

«. دنتشگ

؛ نامحر يادخ  يدونشخ  اضر و  تمعن ؛ مامتا  نید ؛ لامکا  تخاس : رورسم  هدژم  جنپ  اب  ار  ریدغ  نایوپهر  لاعتم  يادخ  زور  نآ  رد 
.نارکنم سأی  يدیماان و  ناطیش ؛ هب  تناها 

هفیرـش هیآ  نیا  لیذ  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  دـیوگ : یم  رباج  .تفای  دـهاوخ  ققحت  روهظ  رـصع  رد  نازرَورفک  سأـی  ِتقیقح  هتبلا 
روهظ زور  زور  نآ  : » (2)« مالـسلا مهیلعٍدَّمَُحم  ِلآ  نِم  اوِسئَی  اورَفَک  َنیذَّلا  ُمُهَف  َهَّیَُماوَنب ؛ َسِئَی  مالـسلا  هیلع  ُِمئاَـقلا  ُموقَی  َموَی  : » دومرف
دیمون مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  زا  دندیزرو و  رفک  هک  دنتـسه  اهنآ  .دنوش  یم  دیمون  هیما  ینب  هک  تسا  مالـسلا  هیلعدـمحم  لآ  مئاق 

«. دندرگ یم 

، دوب دهاوخ  اوتحم  یب  ریدغ  نودب  مالـسا  و  دوب ، دهاوخ  روهظ  نآ  نایاپ  هک  تسا  هار  کی  زاغآ  نامه  ریدغ  دش ، هتفگ  هچنآ  ربانب 
.تشاد دهاوخن  ینامرآ  یناهج و  هاگیلجت  روهظ  نودب  ریدغ  و 

یناهج تلاسر  ریدغ و 

ییاغ فدـه  ات  درک ، تماما  ار  تما  تفرگ و  هدـهع  هب  ار  ناربمایپ  متاخ  یناـهج  تلاـسر  هک  تسا  يرگتیادـه  ياوشیپ  نآ  ریدـغ 
ققحم ار  شلوسر  لاسرا  زا  گرزب  يادخ 

.3 هدئام : - 1
ج 1 ص 292 ح 19. یشایع : ریسفت  ج 51 ص 54 ح 39 ؛  راونالا : راحب  - 2
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یسک وا  : » (1)« َنوکِرـشُملا َهِرَک  َول  ِهِّلُک َو  ِنیّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُظِیل  ِّقَحلا  ِنید  يدُـهلِاب َو  َُهلوسَر  َلَسرَا  يذَّلا  َوُه  : » دومرف هک  اجنآ  .دزاـس 
هتـشاد تهارک  نازرو  كرـش  هچرگ  دنادرگ ، زوریپ  اه  نیئآ  همه  رب  ار  نآ  ات  داتـسرف ، قح  نیئآ  تیادـه و  اب  ار  شلوسر  هک  تسا 

«. دنشاب

: تسا هشیدنا  لّمأت و  لباق  ییادتبا  هاگن  رد  دنچ  یتاکن  هیآ  نیا  رد 

.داتسرف ار  شیوخ  ربمایپ  ناسنا ، تداعس  لامک و  يارب  شنایاپ  یب  فطل  زا  ناحبس  يادخ   . 1

.دومرف باختنا  ار  شیوخ  هداتسرف  ربمایپ و  وا   . 2

: زا دنترابع  یتایح  مهم و  فده  ود   . 3

.دوخ یشنیرفآ  لامک  هب  ناسنا  تیاده  .فلا 

.دزاس نوریب  ار  يرشب  بتاکم  دنز و  رانک  ار  یهلا  هدش  خسن  لطاب و  ياه  نییآ  هک  ّقح  ِنییآ  .ب 

.يرشب بتاکم  هدش و  خسن  یهلا  ياه  نییآ  همه  ربارب  رد  يزوریپ   . 4

.دریگ یم  رب  رد  ار  لطاب  ياه  هورگ  مامت  هک  ناکرشم ، ای  دننازرورفک  ای  ّقح ، نارکنم   . 5

َهِرَک وـَل  ِهِّلُک َو  ِنیّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُظِیل  ِّقَـحلا  ِنید  يدُـهلِاب َو  َُهلوـسَر  َلَـسرَا  يذَّلا  َوُـه   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما 
: دیامرف یم  نینچ  َنوکِرشُملا ،»

ِِمئاقلا ِماِیق  َدـنِع  ِنایدَالا  ِعیمَج  یَلَع  ُهُرِهُظی  ِهِّلُک  ِنیّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُظِیل  ِّقَحلا -  ُنید  َیِه  ُهَیالَولا  َو  ِهِّیِـصَِول ، ِهَیـالَولِاب  َُهلوسَر  َرَمَا  يذَّلا  َوُه 
(2) .مالسلا هیلع  ٍِیلَع  ِهَیالَِوب  َنوِرفاکلا  َهِرَک  َول  َو  ِِمئاقلا ، ِهَیالَو  ِهِرون : ُِّمتُم  ُهَّللا  َو  : » ُهَّللا ُلوقَی  مالسلا ؛ هیلع 

 . 33 هبوت : - 1
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ار نآ  ینعی  دنادرگ ، زوریپ  ینید  ره  رب  ار  نآ  ات  .تسا  ّقح  نید  نامه  تیالو  و  درک ، رما  شّیصو  تیالو  هب  ار  شلوسر  هک  تسوا 
تیالو ینعی  تسا ، دوخ  رون  هدننک  مامت  دنوادخ  و  : » دـیامرف یم  ادـخ  .دزاس  زوریپ  اه  نید  همه  رب  مالـسلا  هیلع  مئاق  مایق  نامز  رد 

.دنشاب هتشاد  تهارک  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  نارفاک  هچرگا  مالسلا ، هیلع  مئاق 

ُِمئاقلا َجُرخَی  یّتَح  اُهلیوأَت  ُلِزنَی  ُدَعب َو ال  اُهلیوأَت  َلََزن  ام  ِهَّللاَو  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یم  ریصبوبا  يرگید  نخـس  رد 
دنگوس ادخ  هب  : » (1)  ...« ُهَجورُخ َهِرَک  ِّالا  ِمامِالِاب  ٌكِرـشُم  میظَعلا َو ال  ِهَّللِاب  ٌِرفاک  َقبَی  َمل  مالـسلا  هیلع  ُِمئاقلا  َجَرَخ  اذِاَـف  .مالـسلا  هیلع 

يادخ هب  رفاک  چیه  دـنک  روهظ  وا  هک  یماگنه  .دـنک  روهظ  مالـسلا  هیلع  مئاق  هک  يزور  ات  دـبای  یمن  ققحت  هتفاین و  ققحت  هیآ  نیا 
 ...«. تشاد دهاوخن  تسود  ار  وا  روهظ  هکنآ  رگم  دنام  یمن  ماما  هب  كرشم  ای  گرزب و 

ریدغ هب  تشگزاب  روهظ و  رصع 

ِورهار ناسنا  .دراد  لیـصا  نقتم و  ییاوتحم  ناهج  ناسنا و  شنیرفآ  یحارط  رد  شیوخ ، يالاو  هنامیکح و  ماظن  رد  نابرهم  يادـخ 
.ّقح ِنید  ِنّودم  همانرب  اب  اما  تسا ؛ لامک 

نیا رگید  ياه  هقلح  هک  تسا  یطساو  هقلح  عقاو  رد  هک  تسامنهار ، دوجو  نامه  یهلا  هشقن  نیا  رد  یساسا  رـصنع  یلـصا و  لماع 
.دزاس یم  دنمفده  ار  یتسه  ماظن  دشخب و  یم  انعم  ناسنا  تدابع  ناهج و  شنیرفآ  هب  وا  مه  و  دهد ؛ یم  دنویپ  مه  هب  ار  هعومجم 

ناهج و رد  لاعتم  دنوادخ  ریذپان  رییغت  ّتنـس  نیا  و  تسا ، نابرهم  يادخ  راگدیرفآ و  اب  ناسنا  دنویپ  هقلح  رارمتـسا  ریدـغ  نیاربانب 
زا .تسا  ناسنا  باختنا  رایتخا و  همزال 

 . ج 51 ص 324 راونالا :  راحب  - 1
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رد دیامن ؛ یم  يوریپ  وا  زا  دـنک ؛ یم  تعیب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ینعی  نآ  موصعم  ماما  ریدـغ و  اب  دوخ  رایتخا  اب  ناسنا  ور  نیا 
دوخ نامیپ  دهع و  رب  و  دـیامن ؛ یم  يراکادـف  بتکم  نیا  یهلا  ياه  نامرآ  فادـها و  ياتـسار  رد  دوش ؛ یم  تیبرت  وا  بتکم  وترپ 

.تسا دنبیاپ 

یم هک  دراد  یم  ینازرا  وا  هب  ار  ترخآ  ناـهج  اـیند و  تداعـس  و  دـنک ، یم  اـفو  دوخ  ناـمیپ  دـهع و  هب  زین  وا  راگدـیرفآ  هجیتن  رد 
«. میامن یم  افو  امش  دهع  هب  زین  نم  دینک  افو  نم  دهع  هب  : » (1)« مُکِدهَِعب ِفوا  يدهَِعب  اوفوَا  : » دیامرف

مَُکل ِفوا  مالـسلا  هیلع  َنینِمؤُـملاِریمَا  ِهَیـالَِوب  : » دـیامرف یم  هفیرـش  هیآ  نیا  لـیذ  رد  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  دـیوگ : یم  هعاـمَس 
«. منک یم  افو  تشهب  دهع  هب  امش  يارب  زین  نم  دینک ، افو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  هب  : » (2)« ِهَّنَجلِاب

مالـسلا هیلعرمالا  بحاص  ترـضح  ینعی  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دـنزرف  روهظ  نارود  اب  ریدـغ  ینارون ، تیاور  نیا  هب  تیاـنع  اـب 
.ییایند دُعب  يونعم ؛ دُعب  دش : رگ  هولج  دُعب  ود  رد  ریدغ  .دراد  یمیقتسم  طابترا 

ییایند دُعب  رد  .درب  یم  الاب  ّقح  ترـضح  برق  يوس  هب  یحور  لماکت  دشر و  لامک و  نامیا و  بتارم  رد  ار  ناسنا  يونعم ، دُعب  رد 
.دشخب یم  تمظع  ار  وا  دهد و  یم  رارق  ناسنا  رایتخا  رد  ار  یتسه  ناهج  زا  يرادرب  هرهب  هویش  نیرتهب 

اهنت ار  نآ  رالاس  تسکـش و  ار  نآ  تعیب  ای  درکن و  تعیب  ریدغ  اب  ناسنا  هک  هاگنآ  دروخ و  یم  مقر  ناسنا  ِرایتخا  اب  دراوم  نیا  همه 
وا و نایم  يا  هدرپ  و  تفرگ ، لکش  ناسنا  راگدیرفآ و  اب  یتسه  ماظن  هدنهد  دنویپ  يامنهار  زا  ّتیمورحم  تبیغ و  نارود  تشاذگ ،

تشپ رد  ریدغ  باتملاع  باتفآ  و  دش ، هدنکفا  رگتیاده  ّیبرم  نابرهم و  يامنهار 

 . 40 هرقب : - 1
ج 24 ص 358 راونالا : راحب  یفاک ج 1 ص 431 ؛  - 2

روهظ رصع  رد  ریدغ  www.Ghaemiyeh.comیلجت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 144 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11449/AKS BARNAMEH/#content_note_124_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11449/AKS BARNAMEH/#content_note_124_2
http://www.ghaemiyeh.com


125 ص :

رارـسا و و  تفرگ ، ارف  یهایـس   (1) يرتبح بصاغ  تموکح  اب  ار  یتیگ  رـسارس  و  دـنام ، قافن  رفک و  داـنع و  لـهج و  هایـس  ياـهربا 
ّالا ُهُمَلعَی  ٌّرِس ال  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  ِلوسَِرل  َناک  : » دومرف هک  دنام  یتسه  ملاع  ِریما  نآ  بحاص  هنیـس  رد  نانچمه  ریدغ  ياهزار 

دنتسناد یمن  ار  نآ  یکدنا  زج  هک  تشاد  يزار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  : » (2)« ّرِسلا اَذه  ُتثَثََبل  هَّمُالا  ِهِذه  ُهاغُط  الَول  َو  ٌلیلَق ... 
«. مدرک یم  رشتنم  شاف و  ار  زار  نیا  دندوبن ، تما  نیا  ياه  توغاط  رگا  و  ... 

ِناوت مدرم  هک  ارچ  دشن ، شاف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناتـسود  نیرتکیدزن  ناگرزب و  زا  یکدنا  دادعت  يارب  زج  رارـسا  نیا  يرآ ،
یـصو نیرخآ  هک  هاگنآ  ات  تشاد  همادا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  نایم  رد  هویـش  نیا  .دنتـشادن  ار  يونعم  قیاـقح  كرد  شریذـپ و 
دنگوس : » (3)« ِرسَی اِذا  ِلیَّللا  َو  : » دیامرف یم  ناحبس  يادخ  هک  دیامن  مایق  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ینعی  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

«. دوش يرپس  هک  هاگنآ  بش  هب 

روظنم : » (4)« مالسلا هیلع  ِِمئاقلا  ِماِیق  َیِلا  َيِرسَت  َیِهَف  ٍرَتبَح ، َُهلوَد  َیِه  : » دیامرف یم  همیرک  هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
«. دبای یم  همادا  مالسلا  هیلع  مئاق  مایق  ات  هک  تسا  رتبح  تلود  نامه  بش  زا 

رگا رگید ، نخـس  هب  .تفای  دـهاوخ  قّقحت  روهظ  درک ، افو  دوخ  دـهع  هب  دـمآ و  دوخ  هب  تبیغ  نارود  نایاپ  رد  ناسنا  هک  هاـگنآ  و 
ریگارف اج  همه  رد  ریدغ  دنتـسب و  هرابود  نامیپ  دهع و  موصعم  ماما  نیتسخن  اب  دنتـشگزاب و  نآ  ياه  نامرآ  ریدـغ و  يوس  هب  مدرم 

.دش دهاوخ  روهظ  دش ،

هجیتن ییایند  نینچ  و  دننک ، یم  یگدنز  داسف  یهابت و  متس و  زا  زیربل  يایند  رد  هک  ناناملسم  هژیو  هب  يزورما  ناسنا  رگا  یتسار  هب 
اب نتسکش  نامیپ  ریدغ و  بتکم  زا  يرود 

ج 35 ص 336. راونالا : راحب  .ر ك : .تسا  یهلا  يافلخ  ّقح  بصاغ  نیتسخن  زا  هیانک  رتبح » - » 1
ج 92 ص 307. راونالا : راحب  - 2
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تیالو بحاص  اب  دّدـجم  نامیپ  ریدـغ و  هب  تشگزاـب  زج  يا  هراـچ  دـنا ، هدرزآ  هتـسخ و  اـیند  نیا  زا  تسا  تیـالو  نآ و  بحاـص 
ماما .تسا  ریدـغ  ياه  ناـمرآ  هب  هدنـشخب  ققحت  هک  دوب  دـهاوخ  روهظ  يوس  هب  تکرح  هنادـنمدرخ  مادـقا  نیا  هجیتن  هک  دـنرادن ،

: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلعرصع 

ُمَُهل تَلَّجَعََتل  اِنئاِقِلب َو  ُنُمیلا  ُمُهنَع  َرَّخَأَـت  اـَمل  مِهیَلَع  ِدـهَعلِاب  ِءاـفَولا  ِیف  ِبولُقلا  َنِم  ٍعاـِمتجا  یَلَع  ِِهتَعاـِطل  ُهَّللا  ُمُهَقَّفَو  انَعایـشَا  َّنَا  َول  َو 
(1)  ... ُهَداعَّسلا

زگره دندش ، یم  لدمه  هچراپکی و  دنراد  ام  اب  هک  ینامیپ  هب  افو  رد  درادب  ناشقفوم  شیوخ  تعاط  هب  دنوادخ  هک  ام  نایعیـش  رگا 
.دش یم  ناشبیصن  يدوز  هب  داتفا و  یمن  ریخأت  هب  یقیقح  تفرعم  اب  ام  رضحم  رد  روضح  تداعس  ام و  تاقالم 

.دش یهلا  گرزب  ضیف  نیا  زا  يرـشب  ناهج  ّتیمورحم  بجوم  ریدـغ ، زور  رد  یهلا  نامیپ  دـهع و  هب  يافو  مدـع  یهاتوک و  يرآ ،
هلحرم نیرت  نیریـش  نیرخآ و  وا  دنمهوکـش  روهظ  هک  ارچ  داد ؛ ریدـغ  ثراو  اب  تعیب  تسد  یتسیاب  راتفر ، نیا  ناربج  يارب  کـنیا 

.تسا یناسنا  یگدنز  ياه  یخلت  اه و  یناماسبان  اه و  یماکان  همه  نایاپ  وا  روهظ  .تسا  شنیرفآ  یحاّرط 

نارود مامت  رد  هک  تفای  دـنهاوخرد  اه  ناسنا  و  دـش ، دـهاوخ  رگ  هولج  نایناهج  يارب  ریدـغ  تقیقح  روهظ  ییالط  نارود  رد  طقف 
ریدغ رثوک  رد  یناسنا  نیتسار  یگدنز  نیریـش  معط  هک  دنبای  یمرد  رـصع  نآ  رد  هاگنآ  و  دنتـشاد ، زاین  نادب  ردـق  هچ  دوخ  یتسه 
يوـبن شناد  هزاورد  هنیـس  ياـهزار  کـنیا  مه  و  تسا ، هدرک  یّلجت  روـهظ  ياراوـگ  لـالز و  مزمز  رد  ریدـغ  تّذـل  هک  دوـب ، هتفهن 

هب هک  اجنآ  دوش ، یم  ییاشگزار  مالسلا  هیلع  مظعالا  هَّللا  هّیقب  ترضح  یهلا ، نامجرت  نابز  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  یـضترم  ترـضح 
: دیامرف یم  لیمک 

ج 53 ص 176. راونالا : راحب  ج 2 ص 499 ؛  جاجتحالا : - 1

روهظ رصع  رد  ریدغ  www.Ghaemiyeh.comیلجت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 146 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11449/AKS BARNAMEH/#content_note_126_1
http://www.ghaemiyeh.com


127 ص :

ای .َنیمَّرَکُملا  َبَدَـالا  ُثِّرَُوا  َنینِمؤُـملا َو  ُبِّدَُؤا  اـَنَا  َو  یَنبَّدَا ، َوُـه  َّلَـجَوَّزَع َو  ُهَّللا  َُهبَّدَا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  َلوـسَر  َّنِا  ُلـیَمُک ! اـی 
(1) .ُهُِمتخَی مالسلا  هیلع  ُِمئاقلا  ِّالا َو  ٍّرِس  نِم  ام  ُهُحَتفَا َو  اَنا   َ ِّالا َو ٍملِع  نِم  ام  ُلیَمُک !

نانمؤم زین  نم  تخادرپ و  نم  تیبرت  هب  وا  مه  درک و  تیبرت  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  لاعتم  دـنوادخ  یتسار  هب  لیمک ! يا 
ار نآ  نم  هکنآ  رگم  تسین  یـشناد  چیه  لیمک ! يا  .مراذـگ  یم  ثرا  هب  یمارگ  مدرم  يارب  ار  یگدـنز  بادآ  منک و  یم  تیبرت  ار 

.دناسر یم  نایاپ  هب  ار  نآ  هتشادرب و  نآ  زا  هدرپ  مالسلا  هیلع  مئاق  هکنآ  رگم  تسین  يزار  چیه  منک و  زاغآ 

توارطرپ زبسرـس و  غاب  ِناـنکاس  دنمهوکـش  نارود  نآ  رد  و  دـیمهف ؛ دـهاوخ  ار  یتسه  ناـهج  دوخ و  ناـسنا  ناـمز ، نآ  رد  يرآ ،
مرگ و ياه  نابایب  رد  زاـغآ  ناـمه  زا  ناـبرهم  ِناـبغاب  هچرگ  تسا ، هتـسشن  راـب  هب  شنیرفآ  هبیط  هرجـش  هک  دـیمهف  دـنهاوخ  روهظ 

یگدـنز ِغاب  نیا  هب  تخاس و  هاگآ  اه  توغاط  اه و  ناطیـش  یهابت  یهارمگ و  هدنـشک  مرگ و  ریوک  زا  ار  اه  ناـسنا  ریدـغ ، نازوس 
.دناوخارف ازفا  حور  شخب و 

روهظ رصع  رد  ریدغ  زا  ییاه  هولج 

هراشا

: میراد ارذگ  یهاگن  روهظ  رصع  رد  ریدغ  زا  ییاه  هولج  هب  روحم  دنچ  رد  نونکا 

ّقح دامن  ریدغ   : 1

هار قح ؛ هار  دنیزگ : یمرب  ار  یکی  شیوخ  رایتخا  اب  دوخ  یگدنز  ریـسم  رد  هک  دراد  رارق  ناسنا  يور  شیپ  هار  ود  یتسه  ناهج  رد 
.لطاب

 . ج 74 ص 449 راونالا : راحب  ص 171 ؛  لوقعلا : فحت  - 1
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نآ زا  دشاب  هتشادن  هار  نآ  رد  یکش  چیه  دشاب و  تباث  هچ  ره  و  تسا ؛ تقباطم  تّحص و  ماکحتسا ، توبث ، يانعم  هب  تغل  رد  قح 
دوبان لطاب  نیاربانب  .دنیوگ  لطاب  ار  یندش  دوبان  هدنوش و  لیاز  زیچ  ره  تسا و  لطاب  ضیقن  ّقح  یفرط  زا  .دـنیامن  یم  ریبعت  ّقح  هب 

اذ امَف  : » دیامرف یم  میرک  نآرق  .تسا  ظوفحم  هراومه  دوش و  یمن  ضوع  دور و  یمن  نیب  زا  زگره  هک  یندنام  تباث و  ّقح  تسا و 
«. درادن دوجو  یهارمگ  تلالض و  زج  يزیچ  قح  زا  دعب  : » (1)« ُلالَّضلا َِّالا  ِّقَحلا  َدَعب 

یباحص زا 20  شیب  هک  فیرـش  ثیدح  رد  .درک  هضرع  نایناهج  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  زا  سپ  ار  قح  لماک  دامن  ریدغ 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تسا ، یعطق  یّنـس  هعیـش و  نیب  دنا و  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  تمحر  ربمایپ  زا  ار  نآ 

دوب دهاوخ  هاگنآ  قح  دامن  نیا  لماک  هولج  تسا .» یلع  هارمه  قح  تسا و  قح  اب  هارمه  یلع  : » (2)« ٍِّیلَع َعَم  ُّقَحلا  ِّقَحلا َو  َعَم  ٌِّیلَع  »
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک 

الَف ُهَرکِذ  َنوبَرـشَی  ِساّنلا َو  ِهاوفا  یلَع  ُّيدـهَملا  ُرَهظَی  َِکلذ  َدـنِعَف  مالـسلا ، مهیلعٍدَـمَُحم  ِلآ  یف  َّقَحلا  َّنأ  ءامَّسلا : َنِم  ٍدانُم  يداـن  اِذا 
(3) .ُهُریَغ ٌرکِذ  مَُهل  ُنوکَی 

نابز رس  رب  مالسلا  هیلع  يدهم  سدقم  مان  تسا ، مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  اب  قح  یتسار  هب  دروآرب : گناب  ینامسآ  يدانم  هک  هاگنآ 
.تشاد دنهاوخن  وا  دای  زج  يراک  دریگ و  یم  ياج  اه  لد  رد  وا  تبحم  رهم و  دتفا و  یم  اه 

دوبان لطاب  دمآ و  قح  : » (4)« ًاقوهَز َناک  َلِطابلا  َّنِا  ُلِطابلا  َقَهَز  ُّقَحلا َو  َءاج   » هک دش  دهاوخ  لیوأت  همیرک  هیآ  نیا  ماگنه  نیا  رد  و 
«. تسا یندش  دوبان  لطاب  نیقی  هب  دش ؛

.32 سنوی : - 1
ج 1 ص 75. جاجتحالا : - 2

 . ج 215 ح 66 رثالا : بختنم  ص 59 ؛  نتفلاو : محالملا  - 3
 . 81 ءارسا : - 4
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دنک مایق  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  هک  هاگنآ  : » (1)« ِلِطابلا َُهلود  تَبَهَذ  مالسلا  هیلع  ُِمئاقلا  َماق  اِذا  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
«. دش دهاوخ  دوبان  لطاب  تلود 

هریت و ار  اه  ناسنا  یگدنز  هشیمه  يارب  قانتخا  ناقفخ و  سوباک  دـیخرچ و  دـهاوخن  نارگمتـس  ماک  هب  هرامه  نودرگ  خرچ  يرآ 
رب ّقح  مچرپ  دیچیپ و  دهاوخ  مه  رد  متـس  راموط  راگزور  نآ  رد  هک  دیـسر  دهاوخارف  يراگزور  يدوز  هب  و  تخاس ؛ دـهاوخن  رات 

 ... دمدب شتلود  حبص  ات  شاب  .دمآ  دهاوخ  رد  زازتها  هب  یتیگ  هنهپ  زارف 

يولع تلادع  ریدغ و   : 2

ِتانِّیَبلِاب انَلُسُر  انلَسرَا  دََقل  : » دیامرف یم  دنک و  یم  حرطم  ار  يرگداد  تلادع و  ءایبنا  تثعب  زا  فده  زا  نخـس  ماگنه  هب  میرک  نآرق 
ینامسآ باتک  اهنآ  اب  و  میداتـسرف ، نشور  لیالد  اب  ار  دوخ  نالوسر  ام   » (2) «: ِطسِقلِاب ُساّنلا  َموقَِیل  َنازیملا  َباتِکلا َو  ُمُهَعَم  اـنلَزنَا  َو 

«. دننک مایق  تلادع  هب  مدرم  ات  میداتسرف ، ورف  لطاب  زا  ّقح  ییاسانش  نازیم  و 

مدرم نیب  رد  لدـع  طسق و  ندرک  هدایپ  ارجا و  تسا ، یهلا  ناربمایپ  متاخ  دمآرـس و  هک  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هماـنرب 
تـسد هب  ار  راصعا  نورق و  مامت  رد  دوخ  هدـشمگ  ناسنا  یعامتجا ، يدرف و  دـُعب  رد  يرگداد  تلادـع و  هژاولگ  ققحت  اـب  هک  دوب ؛

.دروآ یم 

یلع ترـضح  ناشیا  سیفن  ِسفَن  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  طسوت  لاعتم  دنوادخ  هلیـسو  هب  شداعبا  همه  اب  يوبن  تلادـع 
 - دودـحم دـنچ  ره  مالـسلا -  هیلع  موصعم  نانیـشناج  تسد  هب  شداعبا  همه  اـب  يرظن  یلمع و  روط  هب  دـش و  راذـگاو  مالـسلا  هیلع 

يانهپ رد  لماک  روط  هب  يرگداد  تلادـع و  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  ترـضح  ياناوت  تسد  اب  روهظ  رـصع  رد  ات  تفاـی ، رارمتـسا 
مامت اب  رصع  نآ  ناسنا  و  ددرگ ؛ زیربل  يرگداد  تلادع و  زا  نامز  نیمز و  و  دوش ، هدایپ  ارجا و  یتیگ 

 . ج 24 ص 313 راونالا : راحب  ج 8 ص 288 ؛  یفاک : - 1
 . 25 دیدح : - 2
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كاردا ساسحا و  دوب ، هدیدن  ار  نآ  ینارود  چیه  رد  اما  هدوب  انشآ  نآ  اب  دوخ  ترطف  لالز  رد  هرامه  هک  ار  یقیقح  تلادع  دوجو 
.دنک

هعماـج ترـضح ، نآ  شور  ّتنـس و  زا  يوریپ  مدـع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  تـمحر  ربماـیپ  زا  سپ  لـطاب  ياـه  تموـکح  درکلمع 
هعماج ششک  مدع  تهج  هب  و  دوب ، هتسب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یهلا  لدع  تسد  هک  دوب  هداد  قوس  يریـسم  هب  ار  ناناملـسم 

هیلع نینمؤملاریما  زا  ار  يزوسناـج  رایـسب  ینارنخـس  هنیمز  نیا  رد  ینیلک  خیـش  .دـندومن  یم  هوکـش  هلگ و  دـنور  نیا  زا  شترـضح 
(1) .دنک یم  لقن  مالسلا 

یم دوخ  نیشناج  هب  باطخ  دنک و  یم  وگزاب  نینچ  ار  يولع  لدع  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  ابیز ، ینخـس  رد  فصو  نیا  اب  اما 
: دیامرف

(2) .ِهَّیِعَّرلا ِیف  مُُهلَدعَا  ِهَّیِوَّسلِاب َو  مُهُمَسقَا  ِهَّللا َو  ِرمَِاب  مُهُمَوقَا  ِهَّللا َو  ِدهَِعب  مُهافوَا  ًانامِیا َو  مُُهلَّوَا  َتنَا 

همه زا  یهلا  تاروتـسد  ماـجنا  رد  رتاـفواب و  ناـنآ  همه  زا  یهلا  دـهع  هـب  يدروآ و  ناـمیا  هـک  ناـنآ  زا  يدوـب  یـسک  نیتـسخن  وـت 
.یتسه رت  لداع  ّتیعر  هب  تبسن  يریگ و  یم  رظن  رد  ار  تاواسم  رتشیب  همه  زا  لاملا  تیب  میسقت  رد  يرترادیاپ و 

اما دش ، دعب  ياه  لسن  يارب  یلثملا  برض  دوخ  يرهاظ  تموکح  هلاس  دنچ  نارود  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يرگداد  تلادع و 
ناسنا یهابت  زج  يزیچ  دادیب  روج و  ملظ و  هیاس  رد  و  دندرک ؛ دودسم  ار  داد  لدع و  هار  روهظ  زور  ات  نایارگ  لطاب  هفیقـس و  طخ 

.دندادن هئارا  ناهج  هب  ناسنا  نیتسار  تیوه  ینوگرگد  میقتسم و  طارص  زا  وا  فارحنا  و 

ص 58 ح 21. یفاک : هضور  ك.ر : رتشیب  یهاگآ  يارب  - 1
 . ج 2 ص 363 لاصخلا : - 2
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و دـنز ، یم  مقر  اه  ناسنا  يارب  ار  لامک  یتخبکین و  يراگتـسر و  تسا ، یهلا  لدـع  یپ  رد  هک  ریدـغ  نیتسار  طـخ  هکنآ  زا  لـفاغ 
.دوب دهاوخ  یندید  نیریش و  ابیز و  يا  هلحرم  زین  نآ  نایاپ 

روهظ يولع  داد  لدع و  مچرپ  اب  ریدـغ ، زور  رد  هدـش  یفرعم  یهلا و  هریخذ  نآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  حـلاص  فلخ  ور  نیا  زا 
یناوارف ياـهاعد  تاـیاور و  هنیمز  نیا  رد  .درک  دـهاوخ  رارقرب  یتـسه  ناـهج  رد  ار  هبناـج  هـمه  ریگارف و  تلادـع  و  درک ؛ دـهاوخ 

.دنرگیدکی نیرق  تلادع  تیودهم و  هک  هدیسر 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  .مالسلا  هیلع  يدهم  ینعی  ریگارف  هبناج و  همه  تلادع  و  تلادع ، ینعی  مالـسلا  هیلع  يدهم  رگید ، نخـس  هب 
نیا زا  هتـسخ  مدرم  هک  تسا ، متـس  ملظ و  زا  زیربل  یناـهج  رد  ناـسنا  هاـنپ  نیرخآ  یتیگ و  هنهپ  رد  رگداد  موصعم و  مکاـح  ناـمه 

.دنروآ یم  هانپ  وا  هب  نارود 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ترضح  شدنزرف  نامز  رد  تلادع  فیصوت  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ 

ال لَّوالا ، ُمِهِرما  ِلثِم  یلَع  ُسانلا  َنوکَی  یّتَح  ًاروَج  تَِئُلم  امَک  ًالدَـع  َضرَالا  َُـالمَی  اـِهبوسعَی ، یلا  ُلـحَّنلا  يِوأَـی  اـمَک  ُُهتَُّما  ِهَیِلا  يوأَـت 
(1) .ًامَد ُقِرُهی  الَو  ًاِمئان  ُظَقوی 

رد ار  تلادـع  وا  .دـنرب  یم  هاـنپ  دوخ  هکلم  هب  لـسع  ناروبنز  هک  ناـس  نآ  دـنرب ؛ یم  هاـنپ  وا  هب  دـنزرو و  یم  رهم  يدـهم  هب  مدرم 
یم زاب  اهنآ  هب  ار  مالسا  زاغآ  نارود  ّتیمیمص  افـص و  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب ؛ هدش  رپ  متـس  زا  هک  نانچ  دنارتسگ  یم  یتیگ  رـسارس 

«. دوش یمن  هتخیر  ّقحان  هب  ینوخ  چیه  دننک و  یمن  رادیب  تهج  یب  ار  يا  هتفخ  چیه  .ددرگ 

 . ص 70 نتفلا : محالملا و  ص 478 ؛  رثالا : بختنم  - 1
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فیصوت رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .تسا  یندید  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  ترـضح  روهظ  ناشخرد  ییاهر و  راگزور  یتسار  هب 
یم شدـنزرف  يرگداد  هرابرد  ّقحان ، هب  نایارگ  لطاب  تلادـع و  نایعّدـم  نوگمهان  راگزور  اب  نآ  لباقت  هوکـش و  اـب  راـگزور  نآ 

: دیامرف

مُکیُریَف ِْيأَّرلا ...  یَلَع  َنآرُقلا  اوفَطَع  اِذا  ِنآرُقلا  یَلَع  َْيأَّرلا  ُفِـطعَی  َو  يوَـهلا ، یَلَع  يدُـهلا  اوـفَطَع  اِذا  يدُـهلا  یَلَع  يوَـهلا  ُفِـطعَی 
(1) .ِهَّنُّسلا ِباتِکلا َو  َتِّیَم  ییُحی  َو  ِهَریّسلا ؛ ُلدَع  َفیَک 

نارگید هک  یماگنه  و  دـنادرگ ، یم  رب  تیادـه  هب  ار  یناسفن  لایما  وا  دـنرادب  مدـقم  تیادـه  رب  ار  سفن  ياوه  نارگید  هک  هاـگنآ 
ناوت یم  وکین  هچ  هک  دهد  یم  ناشن  مدرم  امش  هب  و  دنادرگ ، یم  زاب  نآرق  هب  ار  راکفا  ءارآ و  وا  دننک  ریـسفت  دوخ  يأر  اب  ار  نآرق 

.دیامن یم  هدنز  ار  ّتنس  نآرق و  هدش  شومارف  ياه  هزومآ  وا  .دومن  راتفر  تلادع  هب 

َمَّسَق ِتیَبلا  ِلهَا  ُِمئاق  َماق  اِذا  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  يدهم  يرگداد  فیـصوت  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  رگید  نخـس  رد 
مالسلا مهیلع  تیب  لها  مئاق  هک  یماگنه  : » (2)  ...« َهَّللا یَصَع  دَقَف  ُهاصَع  نَم  َهَّللا َو  َعاَطَا  دَقَف  ُهَعاَطَا  نَمَف  ِهَّیِعَّرلا ، ِیف  َلَدَع  َو  ِهَّیِوَّسلِاب ،

رد دنک  تعاطا  وا  زا  سک  ره  .دـیامن  یم  ارجا  مدرم  ّتیعر و  نایم  ار  تلادـع  دـنک و  یم  میـسقت  يواسم  روط  هب  ار  لام  دـنک  مایق 
.تسا هدرک  ینامرفان  ادخ  زا  عقاو  رد  دنک  ینامرفان  وا  زا  سک  ره  هدرک و  تعاطا  ادخ  زا  عقاو 

ناوارف اه ، ینابرهم  ماما  دنمهوکـش  رـصع  رد  نآ  هولج  مالـسلا و  هیلع  يدهم  ماما  ترـضح  تلادع  هرابرد  نخـس  هک  تسا  نشور 
هصرع رد  یتسیاب  لیصفت  هب  دوخ  ياج  رد  هک  تسا 

ج 51 ص 130. ج 31 ص 549 ،  راونالا : راحب  هبطخ 138 ؛  هغالبلا : جهن  - 1
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دروم نآ  قیداصم  اه و  هنومن  ارجا ، ياه  هویش  رظن  زا  یلمع  هصرع  رد  و  راثآ و ...  اه ، صخاش  داعبا ، ینابم ، تیهام ، رظن  زا  يرظن 
.دریگ رارق  یسررب  شهوژپ و 

يولع هریس  زا  ییاه  هولج  روهظ و  رصع   : 3

نامرآ فادها و  ناماما و  ناربمایپ و  تکرح  رارمتـسا  عقاو  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  ترـضح  روهظ  نارود  هک  تسین  يدـیدرت 
.تسا مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  یهلا و  ناربمایپ  ياه  نامرآ  فادها و  نامه  نانآ ، ياه 

همطاف یضترم ، یلع  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ترضح  هار  هدنهد  همادا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ترضح  رگید ، ریبعت  هب 
.تسا تماما  تّوبن و  رارمتسا  نخس  کی  رد  و  تسا ، مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  رگید  ارهز و 

نآ هریس  هدمآ و  نایم  هب  نخس  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ترضح  يرگتیاده  شور  هریس و  زا  یناوارف  تایاور  رد  هک  تسور  نیا  زا 
رد مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ابیز  رایـسب  یتیاور  رد  .تسا  هدش  نایب  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  ادـخ و  لوسر  هریـس  نامه  ترـضح 
رد مالسلا  هیلع  يدهم  : » (1)  ...« ِهلَمَِعب مِهیف  َلَمعَی  َو  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوسَر  ِهَریِسب  مِهیف  َریـسَی  نَا  : » دیامرف یم  یثیدح  نمض 

«. دهد یم  ماجنا  ار  وا  شور  هار و  دنک و  یم  راتفر  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  هریس  هب  نانآ  نایم 

انَِمئاق َّنِا  : » دومرف یثیدح  نمض  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  مشـش  ياوشیپ  دیوگ : یم  نامثع  نب  داّمَح  يرگید  نخـس  رد 
تیب لها  ام  مئاق  هک  یماـگنه  : » (2)« مالـسلا هیلع  ٍِیلَع  ِهَریـِسب  َراس  مالـسلا َو  هیلع  ٍِیلَع  َباِیث  َسَِبل  َماق  اِذا  مالـسلا  مهیلع  ِتیَبلا  َلـهَا 

«. درک دهاوخ  راتفر  مالسلا  هیلع  یلع  شور  هریس و  هب  دیشوپ و  دهاوخ  سابل  مالسلا  هیلع  یلع  نوچمه  دنک  مایق  مالسلا  مهیلع 

ج 52 ص 337. راونالا : راحب  ص 391 ؛  دیفم : خیش  داشرالا ، - 1
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هولج مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ترضح  یگدنز  رد  روهظ  رصع  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  یگدنز  هویش  یتح  رگید ، تیاور  ربانب 
:(1)« مالـسلا هیلع  َنینِمؤُملاِریمَا  َشیَع  ِّالا  ُشیعَی  الَو  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  ِلوسر  ِهَریـِسب  ُریـسَی  : » تسا هدمآ  یثیدح  رد  .دنک  یم 

هیلع نینمؤملاریما  یگدنز  هویش  نوچمه  وا  یگدنز  هویش  یلو  دنک ، یم  يوریپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  شّدج  هریـس  زا  وا  »
«. تسا مالسلا 

ینامسآ تاکرب  لوزن  یناگمه و  هافر   : 4

يوریپ راوگرزب  نآ  دنزرف  هدزای  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  زا  دنتفریذپ و  یم  ار  ریدغ  دوخ  رایتخا  اب  ایند  مدرم  همه  رگا  یتسار  هب 
ترخآ ایند و  تداعـس  لامک و  يوس  هب  یهلا  میقتـسم  ریـسم  کی  رد  مدرم  .تشاد  يرگید  هولج  هزورما  یتسه  ناهج  دندرک ، یم 

.تفرگ یم  ارف  ار  نانآ  یگدنز  یکین  ریخ و  دندرک و  یم  تکرح 

هک هاگنآ  : » (2)« ُهاهَتنُم ُهاوأَـم َو  ُهَنِدـعَم َو  ُهَعرَف َو  ُهَلـصَا َو  َُهلَّوَا َو  ُمتنُک  ُریَخلا  َرِکُذ  نِا  : » میناوخ یم  هریبک  هعماـج  تراـیز  رد  هک  ارچ 
«. دیتسه نآ  نایاپ  هاگیاج و  ندعم و  عرف و  لصا و  نآ و  زاغآ  امش  دوش ، یکین  ریخ و  زا  نخس 

و هدوب ، طاـبترا  رد  ماـما  اـب  ناـمز  ره  مدرم  .دوب  دـهاوخن  يربـخ  یـشکرس  ّتلذ و  روـج و  متـس و  هاـنگ و  رقف و  زا  نارود ، نآ  رد 
اهیلعارهز همطاف  ترـضح  .تخاس  دهاوخ  راکـشآ  مدرم  رب  ار  دوخ  تاکرب  نیمز  تخیر و  دـهاوخ  ورف  نانآ  رب  نامـسآ  زا  تاکرب 

: دنیامرف یم  يرابرهگ  نخس  رد  هنیمز  نیا  رد  مالسلا 

َناَبل َو  ًاحُجُس ...  ًاریَس  مِِهب  َراَسل  اهیَلَع َو  مُهَلَمَح  اهَیِلا َو  مُهَّدََرل  ِهَحِضاولا  ِهَّجُحلا  ِلوبَق  نَع  اولاز  ِهَِحئّاللا َو  ِهَّجَحَملا  ِنَع  اولام  َول  ِهَّللاَت  َو 
، ِبِغاّرلا َنِم  ُدِهاّزلا  ُمَُهل 

 . ج 1 ص 502 ییاهر : راگزور  - 1
.هریبک هعماج  ترایز  زا  يزارف  - 2
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اِمب مُهانذَـخَاَف  اوبَّذَـک  نِکل  ِضرَالا َو  ِءامَّسلا َو  َنِم  ٍتاکََرب  مِهیَلَع  انحَتََفل  اوَقَّتا  اونَمآ َو  يرُقلا  َلهَا  َّنَا  َول  َو   » ِبِذاَـکلا َنِم  ُقِداّـصلا  َو 
(1) َنوبِسکَی اوناک 

هیلع نینمؤملاریما  دـندرک ، یم  يراددوـخ  نشور  هار  شریذـپ  زا  هدـش و  فرحنم  تداعـس  هار  زا  تما  ماـمت  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب 
دوخ هن  هک  يا  هنوگ  هب  دـناشک ؛ یم  یتخبـشوخ  تداعـس و  هب  ملاس  حیحـص و  یمارآ و  هب  دروآ و  یم  هار  هب  ار  نانآ  همه  مالـسلا 
یم كاـشاخ  سخ و  ره  زا  يراـع  بولطم و  اراوگ و  یبآ  همـشچرس  هب  ار  ناـنآ  تیاـهن  رد  .دـندرگ  لولم  ناـنآ  هن  دوش و  هتـسخ 

زا وگتسار  بلط و  ایند  زا  دهاز  ماگنه  نآ  رد  دومن ...  یم  تحیصن  ار  اهنآ  اراکشآ  ناهنپ و  رد  دنادرگ و  یم  زاب  باریـس  دناسر و 
هشیپ يراکزیهرپ  دندروآ و  یم  نامیا  اه  يدابآ  اهرهش و  مدرم  رگا  :( » دیامرف یم  دنوادخ   ) .دش یم  هتخانـش  هداد و  زیمت  وگغورد 

تاکرب ریخ و  ات  میداد  یم  هزاجا  نیمز  هب  میدوشگ و  یم  نانآ  يور  هب  تاـکرب  تمحر و  هب  ار  نامـسآ  ياـهرد  هتبلا  دـندرک ، یم 
ناشتـشز رفیک  هب  ار  ناـنآ  زین  اـم  دـنتخادرپ ، تشز  لاـمعا  هـب  دـندرک و  بیذـکت  ار  یهلا  تاـیآ  مدرم  یلو  دزادـنا ، نورب  ار  دوـخ 

(2) .میدرک تازاجم 

وا زا  سپ  نارگتیادـه  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هرابرد  وا  ربمایپ  ناـمرف  زا  دـنتفریذپن و  ار  ریدـغ  یکدـنا -  زج  مدرم -  هک  افـسَا 
یکیرات هب  تماما  باـتفآ  ربارب  رد  هایـس  ياـهربا  داـجیا  اـب  ار  یتسه  ناـهج  دنتـسب و  ار  يوبن  ملع  رهـش  هزاورد  دـندرکن و  تعاـطا 

راونا نیا  زا  يریگ  هرهب  زا  راکشآ  تروص  هب  ار  يرشب  عماوج  و  دندومن ، نیـشن  هناخ  تمحر  ِربمایپ  زا  سپ  ار  نارگتیاده  .دندناشن 
ماسقا عاونا و  هب  ناشنامز  ماما  اب  طابترا  عطق  ّتلع  هب  مدرم  نارود  نآ  رد  هک  دنداد  لیکشت  ار  نامزلا  رخآ  نارود  دنتخاس و  مورحم 

.دنهد یم  ناوات  یتخس  يرامیب و  رقف و  اب  ار  ناهانگ  شیوخ  یگدنز  رد  دنتسه و  التبم  اه  یگدولآ  ناهانگ و 
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تیافک اب  تسد  هب  و  دسر ، یم  زورب  روهظ و  هصنم  هب  يریدغ  نامرآ  نیا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هدیا  نیا  روهظ  رـصع  رد  اما 
بهاوم همه  زا  مدرم  ددرگ و  یم  دابآ  ناهج  .دریگ  یم  ارف  ار  ناهج  رسارس  یناگمه  هافر  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  شدنمورب  دنزرف 

.دنسر یم  یلاع  تالامک  هب  نآ  هیاس  رد  دنوش و  یم  رادروخرب  یهلا 

: دنک یم  لقن  نینچ  رصع  نآ  فصو  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  ییابیز  نخس  رد  مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

َیِلا ِءامَّسلا  َنِم  ُهَکَرَبلا  ََّنلِزنََیل  ِتیَبلا َو  ِلهَا  اِنب  ُهَءـالَب  ُهنَع  ُهَّللا  َفَشَک  ّـِالا  یلَتبُم  ـال  ٌدَـعقُم َو  ـال  یمعَا َو  ِضرَـالا  ِهجَو  یلَع  یقبَی  ـال  َو 
انحَتََفل اوَقَّتا  اونَمآ َو  يرُقلا  َلـهَا  َّنَا  َول  َو  : » یلاـعَت ُُهلوَق  َکـِلذ  َو  ِهَرَمَّثلا ...  َنِم  اـهیف  ُهَّللا  ُدـیُری  اـِمب  ُفِصقََتل  َهَرَجَـشلا  َّنَا  یّتَح  ِضرَـالا 

(1) «. نوبِسکَی اوناک  اِمب  مُهانذَخَاَف  اوبَّذَک  نِکل  ِضرَالا َو  ِءامَّسلا َو  َنِم  ٍتاکََرب  مِهیَلَع 

وا زا  ار  ـالب  تیب  لـها  اـم  هلیـسو  هب  دـنوادخ  هکنیا  رگم  دوـب ، دـهاوخن  ییـالتبم  ریگ و  نیمز  اـنیبان و  نیمز  يور  رد  نارود  نآ  رد 
تـسا نیا  و  دنکـش ...  یم  هویم  يدایز  زا  تخرد  هخاـش  هک  دوش  یم  لزاـن  نیمز  هب  نامـسآ  زا  تکرب  ناـنچ  و  دـنک ، یم  فرطرب 

هتبلا دندرک ؛ یم  هشیپ  يراکزیهرپ  دندروآ و  یم  نامیا  اه  يدابآ  اهرهـش و  ِمدرم  رگا  : » دیامرف یم  هک  لاعتم  دنوادخ  راتفگ  يانعم 
نورب ار  دوخ  تاـکرب  ریخ و  اـت  میداد  یم  هزاـجا  نیمز  هب  و  میدوشگ ، یم  ناـنآ  يور  هب  تاـکرب  تمحر و  هب  ار  نامـسآ  ياـهرد 

(2) «. میدرک تازاجم  ناشتشز  رفیک  هب  ار  نانآ  زین  ام  .دنتخادرپ  تشز  لامعا  هب  دندرک و  بیذکت  ار  یهلا  تایآ  مدرم  یلو  دزادنا ،
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: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يرگید  نخس  رد 

ِّالا ًائیَـش  اِهتابَن  نِم  ُضرَالا  ُعَدَـی  َو ال  ًاراردـِم ، ُهَّبَـص  ِّالا  ًائیَـش  اهِرطَق  نِم  ُءامَّسلا  ُعَدَـی  ال  ِضرَالا ، ُنِکاس  ءامَّسلا َو  ُنِکاـس  ُهنَع  یـضرَی 
(1)  ...«. َلدَعلا اُوَرَِیل  َتاومَالا  ُءایحَالا  یَّنَمَتَی  یّتَح  ُهتَجَرخَا 

هک ییاج  ات  دنایور ، یم  ار  دوخ  ناهایگ  نیمز  دتسرف ، یم  ورف  ار  شناراب  نامسآ  دنوش ، یم  دونشخ  وا  هب  نامـسآ  نیمز و  نانکاس 
«. دندرک یم  هدهاشم  ار  تلادع  دندوب و  هدنز  اهنآ  ناگدرم  شاک ! يا  دننک : یم  وزرآ  اه  هدنز 

يولع تیالو  هب  ناوخارف   : 5

هلئـسم دـنک ، یم  یّلجت  مالـسلا  هیلع  مظعالا  هَّللا  هیقب  ترـضح  روهظ  هوکـشاب  رـصع  رد  لماک  روط  هب  هک  یتایح  مهم و  لـئاسم  زا 
یهلا ناربمایپ  یغیلبت  همانرب  ءزج  تیالو  تماما و  هلئسم  .تسا  راوگرزب  نآ  نانمشد  زا  يرازیب  مالـسلا و  هیلع  یلع  تیالو  تماما و 

.دوب هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياه  تیرومأم  نیرت  مهم  زا  و 

هللا یلص  یمارگ  ربمایپ  یهلا  تلاسر  ياج  ياج  رد  ریدغ ، زور  ات  راذنا  زور  زا  راذنا و  زور  ات  رون  ملاع  زا  زاس  تشونرس  هلئسم  نیا 
نیا زا  يدربـن  گـنج و  ره  رد  تعاـمج و  هورگ و  ره  ناـیم  رد  ّتیعقوـم و  تصرف و  ره  رد  راوـگرزب  نآ  تشاد و  رارق  هلآو  هـیلع 

.دناسر یم  نارگید  هب  ار  نآ  فلتخم  تاملک  تارابع و  اب  تشاد و  یم  رب  هدرپ  تقیقح 

تلاسر مامت  شیوخ  یهلا  شجنس  اب  ناحبـس  يادخ  مینک  یم  هظحالم  هک  دوش  یم  نشور  هاگنآ  مهم  هلئـسم  نیا  هاگیاج  شزرا و 
یم مالعا  و  هداد ، رارق  رگید  هّفک  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  تماما و  هلئسم  دهد و  یم  رارق  وزارت  زا  يا  هّفک  رد  ار  دوخ  ربمایپ 

رد دراد 
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ناناملـسم هوکـشاب  عاـمتجا  رد  ینلع  یمـسر و  تروص  هب  ار  مهم  هلئـسم  نیا  ریدـغ  زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  یتروص 
.دنام دهاوخ  یقاب  رمث  یب  وا  تلاسر  دنکن ، مالعا 

يا هنوگ  هب  دنتشاد ؛ یتایح  مهم و  رما  نیا  هب  يا  هژیو  مامتها  شیوخ  تماما  نارود  لوط  رد  زین  مالـسلا  هیلع  موصعم  نایاوشیپ  هتبلا 
لیـصا گنهرف  نیا  لسن  هب  لسن  هتـشاد و  شود  هب  هراب  نیا  رد  ار  یمهم  تلاـسر  ریدـغ  ّمخ  ناـشون  هعرج  زین  تبیغ  نارود  رد  هک 

.دننک یم  رارقرب  يونعم  طابترا  شیوخ  نامز  ماما  اب  هلیسو  نیدب  هتشاد و  هاگن  اجرباپ  هدنز و  ار  یهلا 

مهم هلئسم  نیا  هب  ریگارف  مومع و  روط  هب  ار  مدرم  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  روهظ ، رصع  رد  هک  دوب  دهاوخ  هاگنآ  هلئسم  نیا  جوا  اما 
روهظ رصع  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  یتایح  ياه  همانرب  زا  یـشخب  هب  ینالوط  ینخـس  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  .دناوخ  دهاوخارف 

: دیامرف یم  یفیطل  رایسب  ریبعت  اب  دزادرپ و  یم 

ُمالَّسلا َو ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ِهِِّیبَن  ِهَّنُـس  ِهَّللا َو  ِباتِک  یِلا  َساّنلا  وُعدَیَف  هَّقَح ...  َهَّللا  ُدُشنَی  َُّمث  ِرَجَحلا  َیِلا  ُهَرهَظ  َدَنـسَا  دَق  ِهَیِلا َو  ُرُظنَا  ّینَأََکل  ِهَّللاَو 
(1) .ِهِّوُدَع نِم  ِهَءارَبلا  ٍِبلاط َو  یبَا  ِنب  ِِّیلَِعل  ِهَیالَولا 

، ادـخ باـتک  يوس  هب  ار  مدرم  وا  دـهد ...  یم  دـنگوس  دوخ  ّقح  هب  ار  مدرم  هداد و  هیکت  دوسـالا  رجح  هب  هک  ار  وا  منیب  یم  ییوـگ 
.دناوخ یم  ارف  وا  نانمشد  زا  يرازیب  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  وا ، ربمایپ  ّتنس 

تبیغ نارود  رگید  دنتفریذپ ، یم  رایتخا  يور  زا  لد و  ناج و  اب  ار  تماما  تیالو و  ریدـغ ، یناوخارف  نامه  رد  مدرم  رگا  یتسار  هب 
.دنام یمن  یقاب  نانیشن  هفیقس  تایانج  رثا  رد  خیرات  هحفص  رد  گنن  ياه  هکل  همه  نیا  تفرگ و  یمن  لکش 
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نارظتنم روهظ و  ریدغ و 

نابایب رد  يا  همـشچ  نوچمه  نامز  نامه  زا  ریدغ  .تسا  ریدغ  رون  نیرخآ  روهظ  نارظتنم  ریدـغ و  نایوپ  هر  اب  ینایاپ  نخـس  کنیا 
هب نآ  غالبا  رد  و  میـشورخب ؛ ناشورخ  ياهدور  نوچ  ناشوج ، همـشچ  نیا  شخبتاـیح  ماـیپ  ندـناسر  يارب  دـیاب  اـم  و  دـشوج ، یم 

دیکأت اب  ترضح  نآ  .مینک  غالبا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  تمحر  ربمایپ  ینامسآ  مایپ  و  میـشوکب ، ناج  لد و  زا  ناوت  مامت  اب  نامدرم 
ارم مالعا  مایپ و  نیا  ناـمدرم ! يا  ناـه  : » (1)« ِهَمایِقلا ِموَی  یِلا  ََدلَولا  ُدـِلاولا  َِبئاغلا َو  ُرِـضاحلا  ِغِّلَُبیلَف  : » دومرف رارـصا  تیاهن  رایـسب و 

«. دناسرب تمایق  هنماد  ات  شدنزرف  هب  يردپ  ره  تسا و  بیاغ  هکنآ  هب  تسا  رضاح  هک  ره  دیاب  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  هرابرد 

، مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  ینعی  یهلا  تّجح  نیرخآ  ات  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ینعی  یهلا  تجح  نیتسخن  هب  تخانـش  اب  هاگنآ 
! ریدغ نایاپ  روهظ  تسا و  روهظ  زاغآ  ریدغ  هک  ارچ  میدنبب ؛ نانآ  يرای  هب  تمه  رمک 

نارود رد  اه ! ینابرهم  ماما  يا  ریدـغ و  راگدای  نیرخآ  يا  دـیوگ : یم  روهظ  رِظتنم  هک  تسا  ریدـغ  اب  تعیب  ناـمه  روهظ  اـب  تعیب 
ارف يارب  دوب و  میهاوخ  روهظ  یپ  رد  ریدـغ  روـن  ناـمه  اـب  اـم  .تسا  نشور  امـش  یهلا  روـن  هب  اـم  لد  مشچ  امـش  نارجه  كاـندرد 

.هَّللا ءاش  نا  میوش ، دنم  هرهب  روهظ  ریدغ و  تیالو  لالز  ناراس  همشچ  زا  ات  درک ، میهاوخ  شالت  روهظ  دنمهوکش  نارود  ندیسر 

ذخآم عبانم و 

میرک نآرق   . 1

.ق  1403 لوا ، پاچ  دهشم ، یضترم ، رشان : یسربط ، یلع  نب  دمحا  جاجتحالا ،  . 2

.ق  1413 لوا ، پاچ  مق ، دیفم ، خیش  هرگنک  رشان : دیفم ، خیش  داشرالا ،  . 3
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.ررکم پاچ : تبون  فلتخم ، پاچ : لاس  نارهت ، هیمالسا ، رشان : یسلجم ، همالع  راونالا ، راحب   . 4

1404 مود ، پاچ  مق ، پاچ : ناکم  نیسردم ، هعماج  رشان : ینارح ، هبعش  نبا  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  لوسرلا  لآ  نع  لوقعلا  فحت   . 5
.ق

نب رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  مساـقلا  یبا  نیدـلا  یـضر  نتفلا ،) محـالملاب و  فورعملا   ) نتفلاـب فیرعتلا  یف  ننملاـب  فیرـشتلا   . 6
.مالسلا هیلعرمالا  بحاص  ترضح  یگنهرف  هسسوم  مق : سوواط ، نب  دمحم 

.ق  1380 نارهت ، هیملع  هناخپاچ  یشایع ، دوعسم  نب  دمحم  یشایعلا ،  ریسفت   . 7

.ق  1409 مق ، مالسلا ، هیلع  يدهم  ماما  هسسؤم  يدنوار ، نیدلا  بطق  حئارجلا ، جئارخلا و   . 8

1362 ش لوا ، پاچ  مق ، نیسردم ، هعماج  رشان : قودص ، خیش  لاصخلا ،  . 9

.ش  1381 لوا ، پاچ  نارهت ، قافآ ، روپ ، يدهم  ربکا  یلع  ییاهر ، راگزور   . 10

.ات یب  لوا ، پاچ : تبون  نارهت ، هیمالسا ، هیملع  تاراشتنا  رشان : ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  یفاک ، هضور   . 11

.ق  1411 لوا ، پاچ  مق ، یمالسا ، فراعملا  راد  رشان : یسوط ، خیش  هجحلل ، هبیغلا   . 12

.ش  1362 مود ، پاچ  نارهت ، هیمالسا ، رشان  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  یفاکلا ،  . 13

.ق  1395 مود ، پاچ  نارهت ، هیمالسا ، رشان : قودص ، خیش  همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک   . 14

.یضر دیس  هغالبلا ، جهن   . 15
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یفسوی نیسح  دمحم  ریدغ :  ققحت  اب  تقلخ  فادها  یلجت  روهظ ،

هدیکچ

.تسا یهلا  شیامزآ  رد  تیقفوم  ادخ و  رکش  شتسرپ و  تیدوبع و  شنیرفآ و  أدبم  هب  تفرعم  تقلخ ، زا  فده   . 1

.تسین رّسیم  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  میلعت  اب  زج  روکذم  فادها  هب  ندیسر   . 2

ارچ دننک ، یم  تفلاخم  دراد  یهلا  میلاعت  هک  ییاه  سالک  لیکشت  اب  اه  ناسنا  رثکا  .دراد  یتسرپ  توهش  هب  شیارگ  ناسنا  عبط   . 3
.دزادنا یم  رطخ  هب  ار  ناتسرپ  توهش  دصاقم  فادها  نآ  ققحت  هک 

: دیامرف یم  هک  ارچ  دندش ، یم  عنام  خیرات  لوط  رد  نیملاظ  هک  دوب  يزیچ  نآ  همه  ققحت  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تثعب   . 4
 ...«. ِهِّلُک ِنیّدلا  یَلَع  ُهَرِهُظِیل  »

.دوب هدنیآ  رد  نآ  ققحت  هدژم  ریدغ و  مالعا  شا  همزال  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد  نایدا  همه  رب  هبلغ  ققحت  مدع   . 5

همه هک  دنک  یم  دای  ملاع  یجنم  زا  لصفم  حضاو و  یتاملک  اب  دسر  یم  اهتنا  هب  یتقو  ریدغ  هبطخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ   . 6
.تسا حتف  زا  ربخ 
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.دناسرب تداعس  هب  ار  نانآ  مدرم ، يایند  نید و  روما  هرادا  اب  موصعم  يربهر  هک  دوبن  نیا  زج  يزیچ  تقیقح   . 7

نآ ورگ  رد  رشب  يونعم  يدام و  تایح  هک  تسا ، مُکییُحی » اِمل  مُکاعَد  اِذا   » ساسا رب  دبای  یم  ققحت  روهظ  رصع  رد  هک  یفادها   . 8
.تسا

: تسا زیچ  دنچ  هیاس  رد  روهظ  رصع  تایح   . 9

.مدرم همه  نیب  یقیقح  ملع  رشن  - 

.یهلا تیبرت  كرد  يارب  لوقع  لامک  - 

.لطاب نایدا  دیاقع و  راکفا و  ندیچرب  - 

.ناکین ناکاپ و  ندیسر  تیمکاح  هب  - 

.هجو نیرتهب  هب  حلاص  لمع  رب  تردق  - 

.یناسآ هب  یهلا  ناحتما  رد  یلوبق  - 

همدقم

: تسا هدش  هراشا  نآرق  تایآ  نتم  رد  فادها  نیا  هب  هک  تسا ، یلاع  دنلب و  یفادها  ياراد  ناسنا  تقلخ 

(1) .یگدنب زار  زمر و  نتفرگارف  تیدوبع و  موسر  مسر و  نتخومآ  شنیرفآ ، أدبم  اب  ندش  انشآ  تفرعم ، ملع و  هب  ندیسر   . 1

يالوم ناتـسآ  هب  ندوتـس  رـس  دـنوادخ ، ياه  تمعن  رکـش  راگدرورپ و  تداـبع  یتسه ، قلاـخ  ربارب  رد  شنرک  ّقح و  شتـسرپ   . 2
(2) .وا هصاخ  فاطلا  زا  ندش  دنم  هرهب  دنوادخ و  صاخ  تمحر  هب  ندیسر  هجیتن  رد  و  یگدنب ؛ فیاظو  هب  ندرک  لمع  یقیقح و 

ِّلُک یلَع    َ هّللا َّنَا  اومَلعَِتل  َّنُهَنَیب  ُرمالا  ُلَّزَنَتَی  َّنُهَلثِم  ِضرَالا  َنِم  ٍتاوامَس َو  َعبَس  َقَلَخ  يذَّلا    ُ هّللا : » دیامرف یم  دنوادخ  هراب  نیا  رد  - 1
 . 12 قالط : املِع .» یَش ٍء  ِّلُِکب  َطاحَا  دَق    َ هّللا َّنَا  ٌریدَق َو  یَش ٍء 

یم _ز  ین و  56 ؛  _تا : يراذـلا ِنود .» _ ُبعَِیل ِّالا  َسنِالا  َّن َو  _ ِجـلا ُتق  _ َلَخ ام  َو  : » _د ياـمرف یم  _ه  نیمز نیا  رد  دـنواد  خ_ - 2
119  _ 118 دوه : مُهَقَلَخ .» َِکلِذل  َکُّبَر َو  َمِحَر  نَم  ِّالا  َنیِفلَتُخم ،  َنولازَی  ًهَدِـحاو َو ال  ًهَُّما  َساّنلا  َلَعََجل  َکُّبَر  َءاش  َول  َو  :» _د يامرف

.
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نیرتهب لمع و  نادـیم  رد  يزوریپ  راگدـیرفآ و  تاناحتما  مامت  رد  ندروآ  یلوبق  هرمن  دـنوادخ ، ياـه  نومزآ  رد  نتـشگ  قفوم   . 3
(1) .تسا نداد  یتسه  قلاخ  لیوحت  ار  لمع 

موصعم كاـپ و  ناـیبرم  يوس  زا  هک  صاـخ  یتیبرت  ياـه  سـالک  رد  تکرـش  مّلعت و  میلعت و  نودـب  دـنلب ، فادـها  نیا  هب  ندیـسر 
.تسین رّسیم  يدحا  يارب  ددرگ ، یم  رازگرب 

تقلخ فادها  ءایبنا و  تلاسر 

تسد یهلا ، نالوسر  ءایبنا و  نداتـسرف  ینامـسآ و  بتک  ندومن  لزان  زا  دنوادخ  فادها  نیرتمهم  زا  یکی  تقلخ ، فده  رب  هوالع 
تورث و عمج  و  ینار ، توهش  يرورپ ، نت  هب  شیارگ  رشب  عبط  هک  نیا  هب  هجوت  اب  اما  تسا ، يدنمـشزرا  روما  نینچ  هب  ناسنا  نتفای 

.دراد تسایر  بلط 

تیرـشب هعماج  رد  ییاه  تیبرت  نینچ  ققحت  اه و  سالک  نینچ  لیکـشت  اـب  اـه  ناـسنا  رثکا  ءایـصوا ، ءاـیبنا و  روهظ  خـیرات  لوط  رد 
داحآ رد  فادـها  نیا  ققحت  هک  ارچ  دـندش ؛ یم  ایـصوا  ایبنا و  ياسرف  تقاط  تامحز  نتـسشن  رمث  هب  زا  عنام  دـندرک و  یم  هزراـبم 

اب رطاخ  نیدـب  .تخادـنا  یم  رطخ  هب  ار  تفـص  ناویح  نانار  توهـش  درد و  یب  نازودـنا  تورث  عماطم  روج و  ماکح  عفاـنم  مدرم ،
ضارغا نتـشگ  قّقحم  هعماج و  رد  تقلخ  فادـها  نتفای  روهظ  زا  دنتـساخ و  یمرب  وا  كاپ  نالوسر  ادـخ و  گـنج  هب  دوجو  ماـمت 

.دندرک یم  يریگولج  مدرم  داحآ  رد  تماما  توبن و 

هدیـشوپ و لمع  هماج  فادها  نیا  هک  تشذگ  دـهاوخ  رـشب  رب  يزور  هک  تسا  ینامـسآ  بتک  مامت  رد  دـنوادخ  یعطق  هدـعو  نیا 
هدایپ نیمز  هرک  رد  هدحاو  هلداع  تموکح 

 . 2 کلم : ُروفَغلا » ُزیزَعلا  َوُه  ًالَمَع َو  ُنَسحَا  مُکُّیَا  مُکَُولبَِیل  َهایَحلا  َتوَملا َو  َقَلَخ  يذَّلا  : » دیامرف یم  دنوادخ  هراب  نیا  رد  - 1
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.ددرگ یلمع  يرگید  زا  سپ  یکی  تقلخ  فادها  تنطلس  تموکح و  نآ  هیاس  رد  و  دوش ،

هلآو هیلع  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  تثعب  زا  فده 

میرک نآرق  یهلا و  نید  نیرت  لماک  مالـسا  نید  و  رـشب ، درف  نیرت  لماک  لسرم و  ربماـیپ  نیرترب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ 
ربمایپ هتفرگ و  رارق  دـیکأت  دروم  بتک  ریاس  زا  شیب  ینامـسآ  باتک  نیا  رد  هدـش  دای  فادـها  .تسا  ینامـسآ  باـتک  نیرت  عماـج 

یم هک  اجنآ  ددرگ ؛ یم  یفرعم  فادها  نیا  ققحت  يارب  دنوادخ  هداتسرف  نیرخآ  هنیزگ و  نیرتهب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ 
زا کیچیه  ردـپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  : » (1)« َنیّیبَّنلا َمَتاخ  ِهَّللا َو  َلوسَر  نِکلَو  مُِکلاجِر  نِم  ٍدَـحَا  اـبَا  ٌدَّمَُحم  َناـک  اـم  : » دـیامرف

«. تسا ناربمایپ  همه  متاخ  ادخ و  لوسر  یلو  تسین ، امش  نادرم 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  هدش ، هدرمش  نایدا  مامت  رب  مالسا  نید  ندش  مکاح  نتشگ و  زوریپ  يربمایپ  نینچ  نداتـسرف  زا  دنوادخ  فده 
اب ار  دوخ  لوسر  هک  ییادخ  تسوا  : » (2)« َنوکِرشُملا َهِرَک  َول  ِهِّلُک َو  ِنیّدلا  یَلَع  ُهَرِهُظِیل  ِّقَحلا  ِنید  يدُهلِاب َو  َُهلوسَر  َلَسرَا  يذَّلا  َوُه  »

زوریپ بلاـغ و  ناـیدا  همه  رب  ار  وا  اـت  هداتـسرف  مدرم  يوس  هب  تسا ، ّقح  هک  ینید  و  هداد ) رارق  شراـیتخا  رد  هک   ) تیادـه بابـسا 
«. دنشاب هتشادن  شوخ  ناکرشم  دنچ  ره  دنادرگ ،

دنادرگ و زوریپ  بلاغ و  نایدا  مامت  رب  ار  مالـسا  نید  هک  دتـسرف  یم  مدرم  يوس  هب  فده  نیا  اب  ار  شلوسر  دـنوادخ  هیآ ، نیا  رد 
شنیرفآ زا  دنوادخ  فادها  دناوتب  ات  ناشک ، ندرگ  نارابج و  نادنمتردق و  بوکرس  يارب  دشاب  يا  هلیسو  شربمایپ  تموکح 

 . 40 بازحا : - 1
 . 33 هبوت : - 2
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تیقفوم اب  لمع  نیرتهب  ماجنا  تدابع و  یگدنب و  تفرعم و  ملع و  تقلخ  ییاغ  ضرغ  هب  ار  تیرشب  دناشوپب و  لمع  هماج  ار  ناسنا 
.دناسرب دنوادخ  تمحر  هب  ناسنا  یبای  تسد  و 

تسد دوب ،  (1) ترتف هرود  ندش  یط  زا  دعب  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تثعب  نامز  یعامتجا  تیعقوم  نتفرگ  رظن  رد  اب  ییوس  زا 
هیلوا يانب  هک  صوصخلا  یلع  .تخاس  یم  نکمم  ریغ  دشاب ، هتشاد  ار  هدش  دای  فادها  يارجا  ناوت  هک  یتموکح  تردق و  هب  نتفای 

.دوب ماکحا  یجیردت  نایب  مالسا و  نید  یعیبط  دربشیپ  رب  وا  لوسر  هرمتسم  هریس  دنوادخ و 

رطاخ هب  دوب ، هدحاو  هلداع  تموکح  ققحت  نایدا و  مامت  رب  ادخ  نید  هبلغ  هک  تلاسر  تثعب و  زا  هدـش  لابند  فدـه  ساسا ، نیا  رب 
فده اما  دش ، ققحم  برعلا  هریزج  هقطنم  رد  یعطقم  یئزج و  تروص  هب  فده  نیا  دنچ  ره  .دشن  ققحم  مدرم  تیرثکا  نتـساوخن 

عیاقو نیا  مامت  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دنچ  ره  .دیدرگن  یلمع  هک  دوب  نایدا  مامت  رب  نیمز  هرک  همه  رد  مالسا  نید  هبلغ  یلصا 
دای فده  ندشن  قّقحم  زا  دنوادخ  ربارب  رد  يرذـع  مه  ات  دـنکب  ار  دوخ  شالت  تسیاب  یم  شیوخ  یهلا  هفیظو  قبط  اما  دوب ، ربخاب 

.دندوب هتساخرب  گنج  هب  وا  اب  دندوب و  هتفرن  راب  ریز  هک  یمدرم  ربارب  رد  دشاب  یتجح  مه  و  دشاب ، هتشاد  هدش 

تقلخ فادها  هفیلخ و  نییعت 

دوب دوخ  يارب  نیشناج  هفیلخ و  نییعت  لماک ، روط  هب  فده  نیا  ققحت  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  تمحر  ربمایپ  ياه  شالت  زا  یکی 
اراد ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  یلمع  یملع و  ياه  يدنمناوت  مامت  هک 

هب مدرم  دوبن و  مدرم  نایم  رد  يربمایپ  دـشن و  لزان  مدرم  رب  ییحو  هک  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  زا  دـعب  لاس  دـنچ  ترتف » - » 1
.دندوب هتشگرب  تیربرب  ماهوا  ّتیلهاج و  راکفا 
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هب شدوجو  رد  راوگرزب  نآ  هیلاـمک  تافـص  ماـمت  و  هدوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  سفن   (1) هلهابم هیآ  رد  نآرق  ریبعت  هب  .دـشاب 
.دشاب هدیسر  لامک 

یصخش باختنا  هلآو ، هیلع  هللا  یلصربمایپ  نیرت  لماک  يارب  نیشناج  نییعت  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ادخ و  یلـصا  ضرغ  سپ 
نآرق و تایآ  نتم  زا  هک  تسا  یبلطم  نیا  و  دزاـس ؛ ققحم  ملاـع  رد  ار  تلاـسر  توبن و  ضارغا  تقلخ و  فادـها  دـناوتب  هک  تسا 

.دوش یم  هدافتسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  مالک  حیرص 

، دنزادرپ یم  دوخ  نیشناج  یمـسر  یفرعم  هب  شیوخ  رمع  لاس  نیرخآ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هاگنآ  ریدغ ، يارحـص  رد 
هلئسم دننک ، یم  مدرم  دزشوگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یفرعم  هب  تبـسن  دنوادخ  دیکأت  روتـسد و  نایب  زا  دعب  هک  ار  یبلطم  نیلوا 
قلطم یلو  ار  وا  هدش و  حرطم  نآرق  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ادخ و  تیالو  زا  دعب  هک  تسا ، ترـضح  نآ  هقلطم  هیلک  تیالو 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  درامش  یم  قئالخ  سفنا  لاوما و  رب  تموکح  تنطلس و  بحاص  ناگدنب و  رب  ادخ 

ارم تسا -  مالـس  وا  هک  مراـگدرورپ -  مالـس  غـالبا  زا  سپ  دـنوادخ  فرط  زا  هدـش و  لزاـن  نم  رب  هبترم  هس  لـیئربج  مدرم ... ! يا 
رد نم  نیـشناج  یـصو و  ردارب و  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  منک  مالعا  هایـس  دیفـس و  ره  هب  مزیخاپب و  عاـمتجا  نیا  رد  هک  درک  رومأـم 
وا و  تسین ، نم  زا  دـعب  يربمایپ  هک  نیا  زج  تسا ، یـسوم  هب  نوراه  تبـسن  دـننامه  نم  هب  وا  تبـسن  .تسا  نم  زا  دـعب  ماما  متما و 
ُهَّللا ُمُکُِّیلَو  امَّنِا  : » تسا هدرک  لزان  نم  رب  شباتک  زا  يا  هیآ  دروم  نیا  رد  دنوادخ  .تسا و  لوسر  ادخ و  زا  دعب  امش  رایتخا  بحاص 

َنومیُقی َنیذَّلا  اونَمآ  َنیذَّلا  ُُهلوسَر َو  َو 

ار مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نارمع ، لآ  هروس  هیآ 61  رد  نارجن ، ياراصن  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هلهابم  هصق  رد  دنوادخ  - 1
انَءانبَا َو ُعدـَن  اَولاعَت  لُقَف  ِملِعلا  َنِم  َكَءاج  اـم  ِدـَعب  نِم  ِهیف  َکَّجاَـح  نَمَف  : » دـیامرف یم  هدرمـش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  سفن 

«. َنیبِذاکلا یَلَع    ِ هّللا َهَنَعل  لَعجَنَف  لِهَتبَن  َُّمث  مُکَسُفنَا  انَسُفنَا َو  ْمُکَءاِسن َو  انَءاِسن َو  مُکَءانبَا َو 
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هک دنتـسه  یناسک  وا و  لوسر  ادـخ و  امـش  رایتخا  بحاص  تسرپرـس و  ّیلو و  انامه  : » (1)« َنوعِکار مُه  َهاکَّزلا َو  َنوتُؤی  َهـالَّصلا َو 
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  و  دـنهد .» یم  تاکز  عوکر  لاح  رد  دـنراد و  یم  اـپب  ار  زاـمن  هک  اـه  ناـمه  دنـشاب ، هدروآ  ادـخ  هب  ناـمیا 

(2) .دنک یم  دصق  ار  ادخ  لاح  ره  رد  هداد و  تاکز  عوکر  لاح  رد  و  هتشاد ، اپب  ار  زامن  هک  تسا  مالسلا 

َیِلا يدهَی  يذَّلا  َوُهَف  ِِهتَیالَو ، نَع  اوفِکنَتـسَت  ُهنِم َو ال  اورِفنَت  ُهنَع َو ال  اوُّلِـضَت  ِساّنلا ال  َرِـشاعَم  : » دـیامرف یم  نیا  زا  دـعب  زارف  دـنچ  رد 
زا و  دیوشن ، هارمگ  يرگید  يوس  هب  یلع  زا  مدرم ! يا  «: » ٍِمئال ُهَمَول  ِهَّللا  ِیف  ُهُذُـخأَت  ُهنَع َو ال  یهنَی  َلِطابلا َو  ُقِهُزی  ِِهب َو  ُلَمعَی  ِّقَحلا َو 

هدومن و لاطبا  ار  لطاب  و  دنک ، یم  لمع  نآ  هب  هدومن و  تیاده  قح  هب  هک  تسوا  دینزن ، زابرـس  وا  تیالو  زا  دینادرگنرب و  يور  وا 
(3) «. دوش یمن  وا  عنام  يا  هدننک  تمالم  چیه  شنزرس  ادخ  هار  رد  و  دیامن ، یم  یهن  نآ  زا 

ماما تموکح  تیالو و  هیاس  رد  تقلخ  فادها 

یفرعم ماقم  رد  دـنک ، یم  هراشا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لسن  زا  موصعم  نادـنزرف  یفرعم  هب  هک  هاگنآ  نیا ، زا  دـعب  ياـهزارف  رد 
: دیامرف یم  نینچ  نانآ  تیصخش  ماقم و 

َنل َُهل ، ٌِقفاُوم  ِِهبِحاص َو  نَع  ٌِئبنُم  ٍدِـحاو  ُّلُکَف  ُرَبکَالا ، ُلَقَّثلا  ُنآرُقلا  ُرَغـصَالا َو  ُلَقَّثلا  ُمُه  يدـلُو  نِم  َنیبِّیَّطلا  ًاّیلَع َو  َّنِا  ِساـّنلا  َرِـشاعَم 
.ِهِضرَا یف  ُهُؤامَکُح  ِهِقلَخ َو  یف  ِهَّللا  ُءانَُما  مُه  .َضوَحلا  َّیَلَع  ادِرَی  یّتَح  اقِرَتفَی 
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دهد و یم  ربخ  يرگید  زا  ود  نیا  زا  کی  ره  .تسا  ربکا  لقث  نآرق  و  دنرغصا ، لقث  وا  لسن  زا  منادنزرف  زا  ناکاپ  یلع و  مدرم ، يا 
ياه نیما  نانآ  هک  دیـشاب  هاگآ  .دـنوش  دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رـس  رب  ات  دـنوش  یمن  ادـج  رگیدـکی  زا  اـهنآ  .تسا  قفاوم  نآ  اـب 

(1) .دنتسه نیمز  رد  وا  نامکاح  مدرم و  نیب  دنوادخ 

نادنزرف بلاط و  یبا  نب  یلع  هک  دناوخ  یم  ارف  هتکن  نیا  هب  ار  مدرم  هجوت  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  اهزارف  نیا  رد 
.تسا نانآ  ّقح  وا  زا  دعب  مدرم  لاوما  سوفن و  رب  تنطلس  تموکح و  تیالو و  هک  دنتسه ، یناماما  وا  كاپ 

ینادان لهج و  تملظ  زا  هدـش ، انـشآ  تیدوبع  موسر  اـب  یناـسنا  هعماـج  هک  تسا  موصعم  ِّیلو  تموکح  تیـالو و  هیاـس  رد  يرآ ،
یتسرپاـتکی و ییانـشور  هب  هدـیهر و  یتـسرپ  هناـگود  نارفک و  یکیراـت  زا  .دـبای  یم  تسد  تفرعم  ملع و  روـن  هـب  هتفاـی و  تاـجن 

تشهب تداعـس و  تیاده و  نشور  هار  هب  هتـشگ و  اهر  یقالخا  ياهداسف  بالجنم  یهارمگ و  منهج  زا  .دروآ  یم  ور  یـسانشادخ 
.دبای یم  هار  یقالخا  ياه  تمارک 

مالسلا هیلعریما  تیالو  يرجم  ریدغ و  ثراو  مالسلا  هیلعرصع  ماما 

نینچ ناشراکفا ، ناوریپ  نیشن و  هفیقـس  ناقفانم  هک  دناد  یم  دنوادخ  میلعت  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هکنیا  هب  هجوت  اب  اما 
، دنزاس انشآ  تقلخ  فادها  اب  ار  مدرم  شیوخ  یهلا  تفالخ  ماقم  يدادادخ و  ّقح  کمک  اب  ات  دنهد ، یمن  وا  يافلخ  هب  ار  یتصرف 

نیرخآ تسد  هب  اهنت  راک  نیا  هکلب  دنزاس ؛ نیرب  تشهب  هلـضاف و  هنیدم  هب  لیدبت  ار  ایند  و  دنراداو ، دـنوادخ  صلاخ  ّتیدوبع  هب  و 
.دریذپ یم  ماجنا  وا  نیشناج  ّیصو و  نیمهدزاود  دنوادخ و  هدنامزاب 
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دنزرف نیرخآ  یفرعم  هب  رتـشیب  یحیـضوت  رت و  نشور  یناـیب  اـب  دـسر  یم  هـک  ریدـغ  هـبطخ  ییاـهن  ياـهزارف  هـب  رطاـخ ، نـیمه  هـب 
دنوادـخ هدـنامزاب  اهنت  ار  وا  دزاس و  یم  رـصحنم  ریدـغ  راگدای  نیرخآ  دوجو  رد  ار  تماـما  یلـصا  بصاـنم  هتخادرپ و  شموصعم 
: دنز یم  دایرف  ریدغ  يارحص  رد  تیعمج  رازه  تسیب  دص و  بیرق  روضح  رد  و  هدناوخ ، تقلخ  ضرغ  نتخاس  ققحم  يارب 

.تسام زا  مئاق  يدهم  ناماما ، نیرخآ  هک  دینادب  .ُّيِدهَملا  ُِمئاقلا  اَّنِم  ِهَِّمئَالا  َمَتاخ  َّنِا  الَا 

.تسا نایدا  رب  بلاغ  وا  هک  دیشاب  هاگآ  .ِنیّدلا  یَلَع  ُرِهاّظلا  ُهَّنِا  الَا 

.تسا نیملاظ  زا  هدنریگ  ماقتنا  وا  هک  دینادب  .َنیِملاّظلا  َنِم  ُمِقَتنُملا  ُهَّنِا  الَا 

.تساهنآ هدننک  مدهنم  اه و  هعلق  حتاف  وا  هک  دیشاب  هاگآ  .اهُمِداه  ِنوصُحلا َو  ُِحتاف  ُهَّنِا  الَا 

نانآ هدـننک  تیادـه  كرـش و  لها  زا  يا  هلیبق  ره  رب  زوریپ  وا  هک  دیـشاب  هاگآ  .اهیداه  ِكرِّشلا َو  ِلهَا  نِم  ٍهَلیبَق  ِّلُـک  ُِبلاـغ  هَّنِا  ـالَا 
.تسا

.تسادخ يایلوا  ياه  نوخ  همه  ماقتنا  هدنریگ  وا  هک  دینادب  .ِهَّللا  ِءاِیلوَال   ِ ٍراث ِّلُِکب  ُكِردُملا  ُهَّنِا  الَا 

.تسادخ نید  هدنهد  يرای  وا  هک  دینادب  .ِهَّللا  ِنیِدل  ُرِصاّنلا  ُهَّنِا  الَا 

.تسا قیمع  يایرد  زا  هدننک  هدافتسا  وا  هک  دینادب  .ٍقیمَع  ٍرَحب  نِم  ُفاّرَغلا  ُهَّنِا  الَا 

بحاص ره  شلـضف و  ردـق  هب  ار  یتلیـضف  بحاص  ره  هک  تسوا  دـینادب  .ِِهلهَِجب  ٍلهَج  يذ  َّلُک  ِِهلـضَِفب َو  ٍلضَف  يذ  َّلُک  ُمِسَی  ُهَّنِا  الَا 
.دهد یم  هناشن  شلهج  ردق  هب  ار  یتلاهج 

روهظ رصع  رد  ریدغ  www.Ghaemiyeh.comیلجت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 169 

http://www.ghaemiyeh.com


150 ص :

.تسا دنوادخ  هدش  رایتخا  هدش و  باختنا  وا  هک  دیشاب  هاگآ  .ُهُراتُخم  ِهَّللا َو  ُهَرَیِخ  ُهَّنِا  الَا 

.تسا یمهف  ره  هب  هدنراد  هطاحا  یملع و  ره  ثراو  وا  هک  دیشاب  هاگآ  .ٍمهَف  ِّلُِکب  ُطیحُملا  ٍملِع َو  ِّلُک  ُثِراو  ُهَّنِا  الَا 

.یهلا تایآ  هدنرب  الاب  و  شراگدرورپ ، زا  هدنهد  ربخ  تسوا  هک  دینادب  .ِِهتایآ  ِرمَال   ِ ُدِّیَشُملا یلاعَت َو  ِهِّبَر  نَع  ُِربخُملا  ُهَّنِا  الَا 

.تسا ناینب  مکحم  هتفای  تیاده  وا  هک  دیشاب  هاگآ  .دیدَّسلا  دیشَّرلا  ُهَّنِا  الَا 

.تسا هدش  هدرپس  وا  هب  اهراک  هک  تسوا  هک  دینادب  .ِهَیِلا  ُضَّوَفُملا  ُهَّنِا  الَا 

.دنا هداد  تراشب  وا  هب  ناینیشیپ  هک  تسوا  دیشاب  هاگآ  .ِهیَدَی  َنَیب  ِنورُقلا  َنِم  َفَلَس  نَم  ِِهب  َرََّشب  دَق  ُهَّنِا  الَا 

وا زا  دعب  دنام و  یم  یقاب  تّجح  ناونع  هب  وا  هک  دیـشاب  هاگآ  .ُهَدنِع  ِّالا  َرون  ُهَعَم َو ال  ِّالا  َّقَح  ُهَدَعب َو ال  َهَّجُح  ًهَّجُح َو ال  یقابلا  ُهَّنِا  الَا 
.وا دزن  رگم  تسین  يرون  چیه  وا و  هارمه  رگم  تسین  یّقح  چیه  هک  تسوا  .تسین  یتجح 

.دوش یمن  يرای  وا  دض  رب  یسک  تسین و  وا  رب  یبلاغ  هک  تسا  یسک  وا  دینادب  .ِهیَلَع  َروصنَم  َُهل َو ال  َِبلاغ  ُهَّنِا ال  الَا 

رد وا  مکاح  شنیمز و  رد  ادخ  ّیلو  تسوا  هک  دیـشاب  هاگآ  .ِِهتَِینالَع  ِهِّرِـس َو  یف  ُُهنیمَا  ِهِقلَخ َو  یف  ُهُمَکَح  ِهِضرَا َو  یف  ِهَّللا  ُِّیلَو  ُهَّنا  الا 
(1) .شراکشآ ناهن و  رد  وا  نیما  شقلخ و  نایم 

: دیامرف یم  بلطم  رب  دیکأت  تجح و  مامتا  يارب  دنک ، یم  یفرعم  ًالماک  ار  موصعم  نیرخآ  هکنآ  زا  دعب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
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و مدینامهف ، امـش  هب  مدرک و  نشور  ناتیارب  نم  مدرم ، يا  .يدَعب  مُکُمِهُفی  ٌِّیلَع  اذه  َو  مُُکتمَهفَا ، مَُکل َو  ُتنََّیب  دَق  ّینِا  ِساّنلا ، َرِـشاعَم 
(1) .دنامهف یم  امش  هب  نم  زا  دعب  هک  تسا  یلع  نیا 

اب اهنآ  زا  دـناوخ و  یم  ارف  دومرف ، نایب  اهنآ  يارب  هچنآ  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  سپـس  دوخ و  اـب  تعیب  يارب  ار  مدرم  هاـگنآ 
.دریگ یم  تعیب  بلق  نابز و  تسد و 

هجیتن

: میریگ یم  هجیتن  نینچ  دیدرگ  نایب  هچنآ  عومجم  زا 

، تسادخ لوسر  لصفالب  هفیلخ  نیـشناج و  نییعت  زور  هک  ریدغ  يارحـص  رد  نایب  نیا  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر 
.دبای یم  رولبت  ملاع  ریما  نیرخآ  روهظ  رصع  رد  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  رظنم  زا  ریدغ  تقیقح  هک  دراد  هتکن  نیا  هب  هراشا 

زا تسا  ترابع  تماـما  بصنم  يارب  هفیلخ  نییعت  زا  یقیقح  دوصقم  تلاـسر و  تثعب و  ییاـهن  فدـه  تقلخ و  یلـصا  ضرغ  اریز 
نایدا و ماـمت  رب  ادـخ  نید  هبلغ  تیاـهن  رد  و  تیقفوم ، اـب  لـمع  نیرتهب  ماـجنا  تداـبع ، یگدـنب و  ققحت  تفرعم ، ملع و  شرتسگ  »

ادیپ ققحت  مالسلا  هیلعرصع  ماما  روهظ  رـصع  رد  اهنت  فادها  نیا  همه  یتیگ .» رـساترس  رد  دنوادخ  تمحر  داد و  لدع و  شرتسگ 
.دنک یم 

راـگدرورپ فرط  زا  مدرم ، ياـیند  نید و  روما  هرادا  يارب  یهلا ، موصعم و  ییاوشیپ  ربـهر و  هک  دوـبن  نیا  زج  يزیچ  ریدـغ  تقیقح 
مامت هدرک ، نیمأت  ار  نانآ  ترخآ  ایند و  تداعـس  دـناوتب  اـت  دـنهن  ندرگ  ار  شناـمرف  دـننک و  تعیب  وا  اـب  مه  مدرم  و  ددرگ ؛ نییعت 

ربا ات  دزاس ؛ رارقرب  اه  ناسنا  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  ار  تقادـص  تلادـع و  و  دزاس ؛ انـشآ  تیدوبع  موسر  اب  ار  هعماج  داحآ 
.درابب ناشیور  رس و  رب  راگدرورپ  تمحر 
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هلآو هیلع  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  یتسه  نابغاب  نیرتگرزب  طسوت  ریدغ  يارحص  رد  شرذب  تشذگ ، هچنآ  هب  هجوت  اب  تقیقح  نیا 
تشگ دهاوخ  راکشآ  هادف  انحاورا  رصع  ماما  روهظ  دنمهوکش  رصع  رد  شروهظ  دومن و  لوصحم و  تشادرب  و  دش ، هدناشفا 

! روهظ رصع  تالوحت  تقلخ و  فادها 

.تسا ریما  نیرخآ  روهظ  رد  ریدغ  فادها  رولبت  هدننک  نشور  روهظ  رصع  تالوحت  رگنایب  كرادم  هب  هاتوک  هجوت 

یم درامش و  یم  ترخآ  ایند و  رد  هنادواج  یگدنز  تایح و  هب  ندیسر  هیام  ار  ریدغ  يارحـص  رد  شلوسر  توعد  تباجا  دنوادخ 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  ینامز  نانمؤم ، يا  : » (1)« مُکییُحی اِمل  مُکاعَد  اِذا  ِلوسَّرِلل  ِهَّلل َو  اوبیجَتـسا  اونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  : » دـیامرف

سپـس دـینک .» تباجا  ار  لوسر  ادـخ و  توعد  دزاس ، یم  دـیواج  هدـنز و  ار  امـش  هک  يزیچ  يوس  هب  دـناوخ  یم  ارف  ار  امـش  هلآو 
ُمَُکل اّنََّیب  دَق  اِهتوَم  َدَعب  َضرَالا  ِییُحی  َهَّللا  َّنَا  اومَلِعا  : » دیامرف یم  هدرمش  شّیلو  نیرخآ  روهظ  رصع  رد  ار  هنادواج  تایح  نیا  ققحت 
نایب ار  دوخ ) تردق   ) تایآ اه و  هناشن  ام  .دنک  یم  هدنز  شندرم  زا  دـعب  ار  نیمز  دـنوادخ  هک  دـینادب  : » (2)« َنولِقعَت مُکَّلََعل  ِتایآلا 

«. دیمهفب ار  اهنآ  تاراشا )  ) امش دیاش  مینک ، یم 

شنارای ماما و  روضح  هب  شلها  نیمز و  تایح 

نآ لها  متس  روج و  ار  نیمز  گرم  و  هدرک ، ریسفت  هادف  انحاورا  رـصع  ماما  هطـساو  هب  روهظ و  رـصع  رد  ار  نیمز  تایح  سابع  نبا 
یم ققحم  نیمز  هرک  حطـس  رد  مالـسلا  هیلع  مئاق  ماما  هطـساو  هب  هک  دـنک  یم  ییاـه  هناـشن  مئـالع و  هب  ریـسفت  ار  تاـیآ  و  هدرمش ،

(3) .دوش

 . 24 لافنا : - 1
 . 17 دیدح : - 2
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اب ار  شناگدنب  ياه  لد  نیمزرـس  هک  تسا  حـضاو  رپ  دـنک ، یم  هدـنز  شّیلو  روهظ  رـصع  رد  ار  هدرم  نیمز  دـنوادخ  هک  ییاج  رد 
يرابرپ نخـس  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دزاس  یم  هدنز  ءایحا و  رتالاو  رترب و  یبتارم  هب  شیلو  دوخ و  تبحم  تفرعم و  نامیا و 

: دنیامرف یم 

زا نیمهن  اهنآ  نیرخآ  بلاط و  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  اـهنآ  نیلوا  .دوب  دـهاوخ  هتفاـی ) تیادـه   ) يدـهم هدزاود  تیب  لـها  اـم  زا 
هطـساو هب  دنک و  یم  هدنز  شگرم  زا  دعب  ار  نیمز  وا  هطـساو  هب  دنوادخ  هک  تسا  یقح  هب  هدننک  مایق  ماما  وا  .تسا و  نم  نادنزرف 

.دنشاب هتشادن  شوخ  ناکرشم  دنچ  ره  دنادرگ ، یم  زوریپ  بلاغ و  نایدا  مامت  رب  ار  مالسا )  ) قح نید  وا 

تباث هاگنآ  .دـننام  یم  تباـث  قح  نید  رب  رگید  ياـه  هورگ  هدـش و  دـترم  وا  تبیغ  ناـمز  رد  ییاـه  هورگ  هک  تسا  یتبیغ  وا  يارب 
زا امـش  رگا  دـیتفگ ، یم  هک  يا  هدـعو  نیا  تساـجک  : » دوـش یم  هـتفگ  اـهنآ  هـب  هـتفرگ ، رارق  نادـترم  رازآ  ءاذـیا و  دروـم  نامدـق 

شیپ ریشمش  اب  هک  تسا  یسک  هلزنم  هب  نارکنم ، بیذکت  رازآ و  رب  وا  تبیغ  رد  هدننک  ربص  یتسار ، هب  دیشاب ، هاگآ  دینایوگتـسار ؟
(1) .دشاب هدرک  داهج  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يور 

نیمز دنوادخ  : » دنیامرف یم   (2)« اِهتوَم َدَعب  َضرَالا  ِییُحی  َهَّللا  َّنَا  اومَلِعا   » هیآ ریسفت  رد  يرابرهگ  نخس  رد  زین  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
سپ .دنک  یم  هدنز  مالسلا  هیلع  مئاق  ماما  هلیـسو  هب  ار  نیمز  ادخ  .تسا  هدرم  عقاو ) رد   ) رفاک دنک و  یم  هدنز  شلها  رفک  زا  دعب  ار 

(3) «. دنشاب هدرم  رفک  هب  هکنآ  زا  دعب  ار ، نیمز  لها  مه  دنک و  یم  هدنز  ار  نیمز  مه  هدرک ، راتفر  تلادع  هب  نیمز  رد 

 . ص 317 قودص : خیش  نیدلا ، لامک  - 1
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روهظ رصع  رد  هنادواج  تایح  هدنروآ  دیدپ  لماوع 

هراشا

نداتسرف تسا و  هدش  يزیر  یپ  نآ  ساسا  رب  ناسنا  تقلخ  هک  تسا  راوتـسا  هیاپ  هس  رب  روهظ ، رـصع  رد  تایح  نیا  هب  نتفای  تسد 
: تسا هدوب  نآ  ققحت  ارجا و  يارب  زین  ءایصوا  ءایبنا و 

.تفرعم ملع و   . 1

.تمحر هب  ندیسر  تدابع و  یگدنب و   . 2

.تیقفوم اب  لمع  نیرتهب  ماجنا   . 3

تفرعم ملع و 

یتیگ رس  ات  رس  يا ، هدرتسگ  حطس  رد  شناد  ملع و  هک  تسا  نیا  یهلا ، ریفـس  نیرخآ  روهظ  رـصع  رد  تالوحت  نیرت  مهم  زا  یکی 
قح و ّیلو  اب  هدرک و  ادیپ  وا  تاروتسد  ماکحا و  دنوادخ و  ّقح  رد  ار  تفرعم  نیرتهب  هدش و  انـشآ  مولع  عاونا  اب  مدرم  هتفرگارف ، ار 

: دنیامرف یم  يرابرهگ  نخس  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنوش  یم  انشآ  وا  يونعم  یملع و  تاماقم 

َجَرخَا انُِمئاق  َماـق  اذِاَـف  ِنیَفرَحلا  َریَغ  ِموَیلا  یَّتَح  ُساـّنلا  ِفِرعَی  مَلَف  ِناـفرَح  ُلُـسُّرلا  ِِهب  تَءاَـج  اـم  ُعیمَجَف  ًاـفرَح  َنورـشِع  ٌهَعبَـس َو  ُملِعلا 
(1) .ًافرَح َنیرشِع  ًهَعبَس َو  اهَُّثبَی  یّتَح  ِنیَفرَحلا  اَهَیِلا  َّمَض  ِساّنلا َو  ِیف  اهَّثَبَف  ًافرَح  َنیرشِعلا  َهَسمَخلا َو 

ار فرح  ود  نآ  زا  ریغ  مدرم  زورما  ات  تسا و  فرح  ود  دـندروآ  ناربمایپ  زا  کـی  ره  هک  ار  هچنآ  .تسا  فرح  تفه  تسیب و  ملع 
ود دزاس و  یم  رـشتنم  مدرم  نایم  رد  هتخاس و  جراخ  ار  رگید  فرح  جـنپ  تسیب و  دـیامن  یم  مایق  ام  مئاق  هک  هاـگنآ  .دـنا  هتخانـشن 

.دیامن رشتنم  مدرم  نایم  رد  ار  ملع  فرح  تفه  تسیب و  مامت  ات  دیازفا  یم  اهنآ  هب  ار  رگید  فرح 
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مامت دوش و  یم  رـشتنم  هعماج  دارفا  همه  نایم  رد  شناد  ملع و  دوش : یم  هدافتـسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هناـمیکح  نخـس  نیا  زا 
كدـنا یهورگ  هب  صاصتخا  شناد  ملع و  ترـضح  نآ  مایق  زا  لبق  ات  هک  یلاح  رد  دـنبای ، یم  تسد  یملع  جرادـم  هب  مدرم  داحآ 

رد ملع ) فرح  تفه  تسیب و   ) مولع مامت  روهظ ، دنمهوکش  رـصع  رد  اما  .دندوب  هتفاین  هار  یملع  ره  هب  زین  نانآ  هک  هوالع  تشاد ،
.دوش یم  رشتنم  مدرم  نایم 

هن دوش  یم  راکـشآ  مدرم  نایم  رد  روهظ  رـصع  رد  یملع  ره  تقیقح  هک  تسا  نیا  ماما  راـبرهگ  مـالک  ِرگید  هتکن  هتـشذگ ، نیا  زا 
ناـمز تشذـگ  زا  سپ  و  دوش ، یم  هداد  نازومآ  شناد  دروخ  هب  يروـئت  هیـضرف و  ساـسا  رب  هک  يا  هیاـپ  یب  بیرف و  رهاـظ  موـلع 

گنهرف کی  تروص  هب  یـشناد  ره  تیعقاو  یملع و  ره  تقیقح  هکلب  .دوش  یم  راکـشآ  نآ  زا  یـشخب  ای  مامت  یتسرداـن  نـالطب و 
نیا .ددرگ و  یم  اهرواب  دـشر  اه و  لقع  لماکت  ثعاب  هک  یمولع  دوش ، یم  رـشتنم  هعماج  دارفا  همه  نایم  رد  هتفای  لـماکت  میظع و 
نانآ ياهدرخ  شناگدنب  رـس  رب  شّیلو  تسد  نداهن  اب  دنوادخ  هنوگچ  هک  ددرگ  یم  یتایاور  مهف  ثعاب  هک  تسا  یتاهج  زا  یکی 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  رگا  .دزاس  یم  روراب  ار  اهنآ  لوقع  هدناسر و  لامک  هب  ار 

(1) .مُهَقالخَا ِِهب  َلَمکَا  َو  مَُهلوقُع ، اِهب  َعَمَجَف  ِدابِعلا ، ِسوُؤُر  یلَع  ُهَدَی  َعَضَو  انُِمئاق  َماق  اِذا 

دزاس و یم  زکرمتم  عمج و  ار  نانآ  ياهدرخ  هلیسو  نیا  هب  دراذگ و  یم  ادخ  ناگدنب  رس  رب  ار  دوخ  تسد  دنک  مایق  ام  مئاق  هاگره 
.دنک یم  لماک  ار  اهنآ  قالخا 

ياه یهاگآ  حطـس  نتفر  ـالاب  شناد و  ملع و  شیازفا  وا ، مهف  درخ و  نتفر  ـالاب  ناـسنا و  لـقع  لـیمکت  لـماوع  زا  یکی  کـش  یب 
.تسوا

ج 52 ص 336. راونالا : راحب  - 1
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يرایمه اب  راوگرزب  نآ  هک  یتیبرت  ياه  سالک  دزاس و  یم  رشتنم  مدرم  نیب  روهظ  رـصع  رد  ادخ  ّیلو  هک  یمولع  اب  تسین  يدیدرت 
یب روعش  زا  هتشگ و  لماک  نانآ  ياهدرخ  هتفر ، الاب  مدرم  مهف  رکف و  حطس  دنک ، یم  رئاد  نیمز  هرک  حطس  رد  شناروای  باحصا و 

.دندرگ یم  رادروخرب  تیرشب  خیرات  رد  يریظن 

ینامـسآ بتک  ءایبنا و  فده  نیمه  اب  هتـشاد و  رظن  ّدم  شنیرفآ  يادتبا  زا  ناسنا  تقلخ  رد  دنوادخ  هک  تسا  یفادـها  زا  یکی  نیا 
رمث هب  زا  عنام  نانآ  راک  رد  لالخا  اب  بلط  تسایر  ناتسود  ایند  تسرپ و  توهـش  نالهاج  اما  تسا ، هداتـسرف  ورف  نانآ  يوس  هب  ار 

.دندیدرگ نانآ  تامحز  ندیسر 

هفیلخ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تازایتما  زا  یکی  ریدغ  يارحـص  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هک  تسین  تهج  یب 
: دنیامرف هدرمش  باحصا  همه  نایم  رد  وا  ریظن  یب  شناد  ملع و  ار  شلصفالب 

دَق ِّالا َو  ٍملِع  نِم  ام  َو  َنیقَّتُملا ، ِماِما  یف  ُُهتیَـصحَا  دَقَف  ُتمِّلُع  ٍملِع  ُّلُک  َو  َِّیف ،  ُهَّللا  ُهاصحَا  دَق  ّاِلا َو  ٍملِع  نِم  ام  ُهولِّضَف .  ِساّنلا ،  َرِـشاعَم 
(1) .ًاِّیلَع ُُهتمَّلَع 

هک ار  یملع  ره  و  تسا ، هدرک  عمج  نم  رد  ار  نآ  دنوادخ  هکنآ  رگم  تسین  یملع  چـیه  .دـینادب  نارگید  زا  رترب  ار  یلع  مدرم ، يا 
.ما هتخومآ  یلع  هب  ار  نآ  هکنآ  رگم  تسین  یملع  چیه  و  ما ، هدومن  عمج  نیقتملا  ماما  رد  ما  هتخومآ 

:(2)« ٍمهَف ِّلُِکب  ُطیحُملا  ٍملِع َو  ُّلُک  ُثِراو  ُهَّنِا  الَا  : » دیامرف یم  هدرک و  یفرعم  مولع  نآ  مامت  ثراو  ار  هادف  انحاورا  رـصع  ماما  سپس 
«. تسا یمهف  ره  هدنریگرب  رد  یملع و  ره  ثراو  يدهم  مدنزرف  دیشاب ، هاگآ  »
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تدابع یگدنب و 

رد دـنوادخ  تیدوبع  ققحت  ینعی  تقلخ ، مود  فدـه  ققحت  هب  رظن  تسا  روهظ  رـصع  تالوحت  رگنایب  هک  یکرادـم  زا  مود  هتـسد 
: تسا هدمآ  نینچ  تایاور  زا  یضعب  رد  .دراد  نیمز  هرک  حطس 

تب ناـیئادوب و  ودـنه و  ناتـسرپ و  شتآ  سوجم و  يراـصن و  دوهی و  زا  فلتخم ، بهاذـم  ناـبحاص  ماـمت  مالـسلا  هیلعرـصع  ماـما 
يادخ یگمه  دندرگ و  تسرپاتکی  سانـشادخ و  هک  دـهاوخ  یم  اهنآ  زا  هدرک و  عمج  ار  ناملـسم  ریغ  ياه  تلم  رگید  ناتـسرپ و 

ترـضح و ریـشمش  مد  زا  تفریذپن  سک  ره  تسا و  ناما  رد  تفریذپ  سک  ره  .دنتـسرپب  ار  کیرـش  نودـب  زاین و  یب  ياتکی  هناگی 
.درذگ یم  شنارای 

زا هک  یتفرعم  اب  یگمه  و  دـنام ، یمن  یقاب  یـسک  دّـحوم  ِتسرپادـخ  زج  هک  ددرگ  یم  يا  هنوگ  هب  يداـقتعا  رظن  زا  مدرم  عاـضوا 
.دنوش یم  لوغشم  اتکی  يادخ  تدابع  هب  دنتسرپ و  یم  صلاخ  ار  ادخ  دننک  یم  تفایرد  شناروای  ماما و  سرد  ياه  سالک 

ِضرَالا ِتاوامَّسلا َو  ِیف  نَم  َمَلـسَا  َُهل  َو  : » دیامرف یم  ادخ  هک  مدیـسرپ  هیآ  نیا  ریـسفت  زا  نسحلاابا  ترـضح  زا  دیوگ : یم  ریَُکب  نبا 
هب دـش و  دـنهاوخ  وا  میلـست  رابجا  هارکا و  ای  تبغر  لیم و  هب  نامـسآ  نیمز و  تادوجوم  مامت  : » (1)« َنوعَجُری ِهَیِلا  ًاهرَک َو  ًاـعوَط َو 

ناتسرپ و شتآ  نایحیسم و  نایدوهی و  هک  هاگنآ  هدش ، لزان  مالسلا  هیلع  مئاق  هرابرد  : » دومرف تشگ .» دنهاوخ  هدنادرگزاب  وا  يوس 
لیم و اب  سک  ره  دنک ، یم  هضرع  اهنآ  رب  ار  مالسا  هدرک و  همکاحم  ار  ملاع  برغ  قرـش و  رد  نارفاک  یمامت  ناّدترم و  ناقیدنز و 

رما دراد  تسود  ادـخ  هک  هچنآ  هب  دوش و  یم  رما  نآ  هب  یناملـسم  ره  هک  هچنآ  تاکز و  زامن و  هب  ار  وا  دـنیزگرب  ار  مالـسا  تبغر 
هب دنز ، یم  ار  شندرگ  درواین  مالسا  سک  ره  و  دنک ؛ یم 

 . 83 نارمع : لآ  - 1
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«. دوش یم  تسرپادخ  هتشگ و  دحوم  هک  نیا  رگم  دنام  یمن  یقاب  یسک  ملاع  برغ  قرش و  رد  هک  يا  هنوگ 

(! دـنکادیپ ار  اهنآ  همه  توعد  تصرف  ماما  هک   ) دـننآ زا  شیب  مدرم  یتسار ، هب  موش ، تیادـف  نم ! يالوم  : " متفگ دـیوگ : ریَُکب  نبا 
(1) «. دنک یم  دایز  ار  مک  مک و  ار  دایز  دهد  ماجنا  ار  يراک  دنک  هدارا  یتقو  ادخ  : » دومرف

: دیامرف یم  دنوادخ  هک  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  ام  باحـصا  دـیوگ : یم  هدـش  تیاور  طابـسا  نب  یلع  زا  هک  يرگید  يابیز  ثیدـح  رد 
تنطلـس کلم و  : » دنیوگ یم  تسا .» نامحر  دنوادخ  ِنآ  زا  قح و  زورما  تنطلـس  یهاشداپ و  : » (2)« ِنمحَّرِلل ُّقَحلا  ٍِذئَموَی  ُکلُملا  »
مالـسلا هیلع  مئاق  ماما  هک  یماگنه  یلو  .دوب  دـهاوخ  تسه و  هدوب و  ناـمحر  دـنوادخ  ِنآ  زا  نارود  همه  رد  ادرف  زورید و  زورما و 

(3) «. دوش یمن  تدابع  هدیتسرپ و  ادخ  زج  هک  دیآ  یم  شیپ  یطیارش  دنک  مایق 

هک دریگ  یم  جوا  اجنآ  ات  اه  لقع  دور و  یم  الاب  يّدـح  هب  مدرم  تفرعم  شناد و  حطـس  هک  ددرگ  یم  نشور  تایاور  نیا  لاثما  زا 
هب نابز  کـی  لدـکی و  یگمه  هدرک و  زیهرپ  ادـخ  هراـبرد  يرکف  فارحنا  یـشیدنا و  جـک  یتسرپ و  تب  هنوگ  ره  زا  دوخ  هب  دوخ 

ندیـسر يارب  ار  ناسنا  ادخ  هک  تسا  یتقلخ  فده  نامه  نیا  .دنروآ و  یم  يور  ادخ  یگدـنب  تدابع و  یتسرپ و  هناگی  دـیحوت و 
هب اهنت ، فده  نیا  یلو  .تسا  هداتسرف  نآ  يوس  هب  نانآ  نداد  قوس  مدرم و  نتخاس  انشآ  يارب  ار  ءایـصوا  ءایبنا و  و  هدیرفآ ، نآ  هب 

راکشآ روهظ  نشور  زور  رد  ریدغ  هجیتن  سپ  .ددرگ  یم  یلمع  نیمز  هرک  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  یصو  نیرخآ  تسد 
رد مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسین  تهج  یب  .دنیشن  یم  رمث  هب  هتشگ و 

ص 587 ح 1. رثالا : بختنم  - 1
 . 26 ناقرف : - 2

ص 587 ح 2. رثالا : بختنم  - 3
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: دیامرف یم  نینچ  روهظ  رصع  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  شدنزرف  زا  هدش  رداص  تاکرب  تاریخ و  میسرت  ماقم  رد  عماج  رابرپ و  ینخس 

هک یتلادـع  دـننک ، راتفر  مدرم  نیب  تلادـع  هب  ات  دتـسرف ، یم  اهرهـش  ریاس  هب  ار  شناهدـنامرف  ناریما و  مالـسلا  هیلع  يدـهم  هاگنآ 
اه برقع  اهرام و  اب  اه  هچب  .دنرچ  یم  ناکم  کی  رد  مه  رانک  رد  گرگ  دنفـسوگ و  هدش ، راکـشآ  مه  تاناویح  نایم  رد  شراثآ 

هدرک و چوک  مدرم  نایم  زا  يّرـش  يدب و  عون  ره  .دـنناسر  یمن  اهنآ  هب  يررـض  هتـشگن و  اهنآ  ضرعتم  تاناویح  دـننک و  یم  يزاب 
عرـش و تادابع و  هب  مدرم  ددـنب و  یم  تخر  هعماج  زا  يراوخابر  .دـنام  یم  یقاـب  ناـنآ  ناـیم  رد  یبوخ  ریخ و  عون  ره  و  دور ، یم 

(1) .دنروآ یم  يور  اه  تعامج  رد  ناشیاهزامن  ندناوخ  تناید و 

تیقفوم اب  لمع  نیرتهب  ماجنا 

ار شناگدنب  ادخ  هکنآ  هچ  .تسا  نیمز  هرک  رد  تقلخ  فده  نیموس  ققحت  هادف  انحاورا  رـصع  ماما  يدوجو  تاکرب  نیرت  مهم  زا 
هدایپ شیوخ  یگدنز  رد  ار  اوقت  نیرترب  هداد و  شیالوم  لیوحت  ار  لمع  نیرتهب  هدنب  نیمادـک  درگنب  دـیامزایب و  ار  اهنآ  ات  هدـیرفآ 

.دنک یم 

تسا یصلخم  نارای  نایعیش و  تیبرت  شروهظ ، رـصع  تبیغ و  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  يدوجو  دئاوف  راثآ و  زا  یکی  کش  یب 
نیرتهب ماجنا  هب  قفوم  هدرک و  تکرش  ادخ  ّیلو  نوگانوگ  ياه  نومزآ  رد  هتفرگ ، رارق  ترضح  نآ  ياه  تیبرت  فارـشا  تحت  هک 

ادیپ سدقم  تاذ  نآ  هب  هک  تسا  یتفرعم  تکرب  زا  همه  اهنیا  .دنا  هتـشگ  ادخ  تجح  تسد  زا  راختفا  لادم  نیرترب  تفایرد  لمع و 
تفرعم و ادـخ و  اب  سنا  تدابع و  ماقم  هب  قیرط  نیا  زا  هتفای و  تسد  راوگرزب  نآ  تعاطا  ّتبحم و  هب  تفرعم  نآ  هیاس  رد  هدرک و 

تعاط

ص 592 ح 4. رثالا : بختنم  - 1
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.تسا يونعم  تاماقم  تالامک و  همه  هتشررس  اه و  یبوخ  مامت  أشنم  هک  یتعاط  تفرعم و  دنا ؛ هدیسر  راگدرورپ 

یم هدرک و  هراشا  مالـسلا  هیلع  يدهم  شدـنزرف  نارای  تالامک  زا  يا  هشوگ  هب  هدـنهد  ناکت  ینخـس  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
: دنیامرف

ُراصنَا مُه  ِِهتَفِرعَم َو  َّقَح  َهَّللا  اوفَرَع  َنونِمُؤم  ٌلاجِر  اِهب  نِکل  ٍهِّضف َو  ٍبَهَذ َو ال  نِم  تَسَیل  ًازونُک  اِهب  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّلل   ِ َّنِاَـف ناـِقلاِطل ! ًاـحیَو 
«. ِنامَّزلا ِرِخآ  یف  مالسلا  هیلع  ِيِدهَملا 

هرقن الط و  زا  هک  تسا  ییاه  جـنگ  اجنآ  رد  ّلـج  ّزع و  يادـخ  يارب  هکنآ  هچ  داـب ! نآ  رب  ادـخ  تمحر  ناـقلاط و  لاوحا  رب  اـشوخ 
رد مالـسلا  هیلع  يدهم  ناروای  اهنآ  دنا و  هتخانـش  تفرعم  قح  هب  ار  ادـخ  هک  دنتـسه  ینامیا  اب  نادرم  نیمزرـس  نآ  رد  نکل  تسین ،

(1) .دنتسه نامزلا  رخآ 

دعب ام  یتسار  هب  : » (2)« َنوِحلاّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضرَالا  َّنَا  ِرکِّذلا  ِدَعب  نِم  ِروبَّزلا  ِیف  انبَتَک  دََقل  َو   » هیآ ریسفت  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
: دنیامرف یم  درب .» دنهاوخ  ثرا  هب  ار  نیمز  نم  حلاص  ناگدنب  هک ) دمآ  دهاوخ  يزور   ) هک میتشون  دواد  روبز  رد  تاروت )  ) رکذ زا 

(3) «. دنتسه نامّزلارخآ  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  باحصا  ناحلاص  »

حالـص و نیرترب  هب  یلمع  دـُعب  رد  هتـشاد و  ّقح  هب  ار  تفرعم  نیرتهب  يداـقتعا ، دـُعب  رد  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  ناراـی  کـش  یب 
فیرعت حدم و  شئایلوا  ادخ و  ناسل  رد  هنوگ  نیا  هک  دـنا ، هدرک  تفایرد  شیوخ  ماما  زا  ار  یلوبق  رهُم  و  هتفای ، تسد  يراکتـسرد 

! دنوش یم 

ج 2 ص 320 یفوک : مثعا  نب  دمحا  حوتفلا ، باتک  ج 3 ص 279 ؛  یلبرا : همغلا ، فشک  298 ؛  ج 3 ص 393 ،  هدوملا : عیبانی  - 1
.

.105 ءایبنالا : - 2
ج 15 ص 178. راونالا : راحب  - 3
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دیق و یب  هنوگ  نیا  شلمع  داقتعا و  هدـنورپ  دـشاب ، هتـشگن  زوریپ  قفوم و  تبیغ  ياه  ناحتما  نادـیم  رد  یـسک  ات  هک  تسا  حـضاو 
مه و  تفرعم -  ّقح  هب  مه  نآ  راگدرورپ -  هب  تفرعم  راختفا  رپ  لادـم  مه  هک  دریگ ، یمن  رارق  وا  ّیلو  ادـخ و  ياـضما  دروم  طرش 

.دیامن تفایرد  شیوخ  يادخ  زا  ار  لمع  رد  حالص  لاثم  یب  ناشن 

یّلجت مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  ینعی  ریما  نیرخآ  ِروهظ  ِرـصع  رد  ریدـغ  ِتقیقح  هنوگچ  هک  ددرگ  یم  نشور  یبوخ  هب  نایب ، نیا  اـب 
يارب ماـما  نییعت  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ادـخ و  دوـصقم  تلاـسر و  تثعب و  ضارغا  تقلخ و  فادـها  ماـمت  و  دـنک ؛ یم  ادـیپ 

.ددرگ یم  یلمع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  ّیصو  نیرخآ  ِياناوت  تسد  هب  تماما  بصنم 

«. َجَرَفلا َکِِّیلَِول  لِّجَع  َّمُهّللا  : » مینک یم  رارکت  بش  ره  زور و  ره  هآ  کشا و  اب  هتشادرب و  اعد  هب  تسد  زور ، نآ  دیما  هب 

ذخآم عبانم و 

نیظعاولا هضور   . 1

جاجتحالا  . 2

نیقیلا  . 3

یسوط خیش  هبیغلا ،  . 4

قودص خیش  نیدلا ، لامک   . 5

هرهاظلا تایآلا  لیوأت   . 6

راونالاراحب  . 7

رابخالا رداون   . 8

رثالا بختنم   . 9

هّدوملا عیبانی   . 10

یلبرا هُّمغلا ، فشک   . 11

یفوک مثعا  نب  دمحا  حوتفلا ، باتک   . 12
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درفنم يرظن  یلع  اه :  لطاب  رب  ریدغ  قح  هبلغ  یلجت  روهظ ،

هدیکچ

تلم داحتا  تیالو ، اب  تلاسر  فیلکت  نییعت  تیالو ، اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دعب  مدرم  تشونرـس  نییعت  ریدـغ : فادـها   . 1
.تیالو اب  مالسا 

.تاوهش زا  يوریپ  ءارآ ، هب  ذخا  دحا ، ردب و  ياه  هنیک  ریدغ : ققحت  عناوم   . 2

هب نداد  همتاـخ  قح و  تیمکاـح  اـه ، لـقع  لـماکت  یهاـگآ و  يرادـیب و  لـطاب ، رب  قح  هبلغ  ریدـغ : ققحت  ناـمز  روهظ  رـصع   . 3
یهلا هدعو  هب  نینمؤم  فالختسا  یناسنا ، ياه  شزرا  یلجت  ملظ ، تیمکاح 

همدقم

(1) «. ًاقوهَز َناک  َلِطابلا  َّنِا  ُلِطابلا  َقَهَز  ُّقَحلا َو  َءاج   » هک تسا ؛ لطاب  نتفر  نایم  زا  لطاب و  رب  ّقح  هبلغ  رصع  روهظ  رصع 

 . 81 ءارسا : - 1
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روهظ رصع  ياه  ینوگرگد 

نداد همتاخ  قح و  تیمکاح  رصع  روهظ  رصع  هک  نانچ  .تسا  يرشب  لوقع  اهدرخ و  لماکت  یهاگآ ، يرادیب ، رـصع  روهظ  رـصع 
.تسا يرگدادیب  ملظ و  تیمکاح  هب 

شزرا یّلجت  ِرصع  روهظ  رصع  .تسا  ناودع  روج و  ملظ و  طاسب  ندش  هدیچرب  ناما و  نما و  داد ، لدع و  ِدیون  رـصع  روهظ  رـصع 
.تسا ناربکتسم  رابکتسا و  طوقس  هلضاف و  هنیدم  ندش  رادیدپ  یناسنا ، ياه 

َيِداـبِع اـُهثِرَی  َضرَـالا  َّنَا  ِرکِّذـلا  ِدـَعب  نـِم  ِروـبَّزلا  ِیف  اـنبَتَک  دََـقل  َو   » .تـسا نیحلاـص  ناگتـسیاش و  تموـکح  رـصع  روـهظ  رـصع 
(1) «. نوِحلاّصلا

ًهَِّمئَا َو مُهَلَعَجن  ِضرَالا َو  ِیف  اوفِعـُضتسا  َنیذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  نَا  ُدیُرن  َو   » .دوب دهاوخ  نافعـضتسم  ندیـسر  تردق  هب  رـصع  روهظ  رـصع 
(2) «. َنیثِراولا ُمُهَلَعَجن 

ِیف مُهَّنَِفلخَتـسََیل  ِتاـِحلاّصلا  اولِمَع  مُکنِم َو  اونَمآ  َنیذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو   » .دوب دـهاوخ  ناـنمؤم  هب  یهلا  هدـعو  قـقحت  رـصع  روـهظ  رـصع 
(3) «. مِِهلبَق نِم  َنیذَّلا  َفَلخَتسا  اَمَک  ِضرَالا 

نید زا  تظافح  يرادساپ و  يارب  ریدغ 

َساّنلا َرَطَف  یتَّلا  ِهَّللا  َهَرِطف  : » دـیامرف یم  هطبار  نیا  رد  میرک  نآرق  .تسا  یمدآ  ترطف  تشرـس و  اب  گـنهامه  یتعیرـش  مالـسا  نید 
دیرفآ ترطف  نآ  رب  ار  اه  ناسنا  هک  ییادخ  ترطف  : » (4)« َنومَلعَی ِساّنلا ال  َرَثکَا  َّنِکل  ُمِّیَقلا َو  ُنیّدلا  َِکلذ  ِهَّللا  ِقلَِخل  َلیدبَت  اهیَلَع ال 

رد و 

 . 105 ءایبنا : - 1
 . 5 صصق : - 2

 . 55 رون : - 3
 . 30 مور : - 4
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«. دنناد یمن  اه  ناسنا  رتشیب  نکل  تسرد و  قح و  نید  تسا  نیا  و  تسین ، يرییغت  شنیرفآ 

هکنیا رگم  دریگب ؛ ار  مالـسا  ياج  دناوت  یمن  يرگید  نیئآ  ریذپان ، رییغت  یمدآ  ترطف  دشاب و  ترطف  اب  گنهامه  نید  هک  یماگنه 
لاحم و يرما  یمدآ  ترطف  رییغت  هک  تسا  یهیدـب  .دوش  نآ  نیزگیاج  هتفای  رییغت  ِترطف  اب  قباطم  ِنییآ  دـبای و  رییغت  یمدآ  ترطف 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  هک  هدمآ  تایاور  رد  هک  روط  نامه  تفای ، دـهاوخن  رییغت  زین  ترطف  اب  گنهامه  نید  و  تسا ؛ نکمم  ریغ 
(1) «. ِهَمایِقلا ِموَی  یِلا  ًاَدبَا  ٌمارَح  ُهُمارَح  ِهَمایِقلا َو  ِموَی  یِلا  ًاَدبَا  ٌلالَح  ٍدَّمَُحم  ُلالَح  : » دنا هدومرف 

نیا هک  دهاوخ  یم  ییاوشیپ  ربهر و  هلمج  زا  .دـبلط  یم  ینوؤش  نآ  يرادـهگن  نید و  میرح  زا  يرادـساپ  تظافح و  ساسا ، نیا  رب 
تسارح و اـما  .درک  غـالبا  دوـب  مزـال  ار  هچنآ  راوـگرزب  نآ  تفریذـپ و  ناـیاپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تـلحر  اـب  يربـهر 

نارگید هب  ار  نآ  ریـسفت  نید و  حیـضوت  نییبت و  مه  هک  تشاد  ییاوشیپ  دوجو  هب  دـنمزاین  دوب  هدروآ  ترـضح  هچنآ  زا  يرادـهگن 
ماقم ياراد  هک  دوب  ییاوشیپ  تیحالص  رد  اهنت  رما  نیا  .دیامن  يرادساپ  نآ  هب  ندز  دربتـسد  زا  ار  تعیرـش  دودح  مه  و  دهد ، هئارا 

.دشاب اراد  ار  مزال  یگتسیاش  طیارش  ریاس  ملع و  رظن  زا  هدوب و  تمصع 

درادن ناکما  يربهر  ریدغ  نودب 

باختنا اب  ربهر  نییعت  هک  تشادن  ناکما  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ینیـشناج  ییاوشیپ و  همزال  هک  اه  یگژیو  نیا  هب  هجوت  اب 
هکم زا  تشگزاب  هار  رد  ترجه  مهد  لاـس  هجحلا  يذ  مهدـجه  زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  اذـل  .دریگ  تروص  مدرم 

غلاب یعمج  رد   (2) همظعم

 . ج 1 ص 58 یفاکلا : - 1
.دنمان یم  لامکلا » هجَح   » و غالبلا » هجَح  «، » ماعلا هجَح  «، » عادولا هجَح  «، » مالسالا هجَح   » ار جح  نیا  - 2

روهظ رصع  رد  ریدغ  www.Ghaemiyeh.comیلجت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 185 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11449/AKS BARNAMEH/#content_note_165_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11449/AKS BARNAMEH/#content_note_165_2
http://www.ghaemiyeh.com


166 ص :

هب هک  دـندناسر ، ماجنا  هب  ار  یمظع  تلاسر  نیا  مخ  ریدـغ  مان  هب  یناـکم  رد  رفن ، رازه  راـهچ  تسیب و  دـصکی و  اـت  رازه  داـتفه  رب 
(1) .دوب ناشیا  يربمایپ  تلاسر و  مامت  اب  لداعم  نآرق  هدومرف 

تعامج هب  ار  رهظ  زامن  دیسر و  ارف  رهظ  .دنسرب  مه  اه  هدنام  بقع  دننادرگزاب و  ار  اه  هتفر  هک  دنداد  روتسد  ترـضح  زور  نآ  رد 
.دش تسرد  نارتش  زاهج  گنس و  زا  يربنم  ترضح  رما  هب  و  دندناوخ ،

زا ربخ  نآ  زا  لبق  و  دندناوخ ، سانلا » رشاعم   » اب عورش و  یهلا  ساپس  دمح و  اب  ار  یلیوط  رایسب  هبطخ  دنتفر و  ربنم  زارف  رب  ترـضح 
نآ زا  دعب  میامن .» تباجا  موش و  هدناوخارف  هک  تسا  کیدزن  «: » ُبیجُاَف یعُدا  نَا  ُکَشوی  : » دندومرف دـعب  .دـنداد  ناشلجا  یکیدزن 

تفرگ و ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تسد  ترضح  دعب  هَّللا ! لوسر  ای  یلب  دنتفگ : مدرم  مُکِـسُفنَِاب ؟» مُکنِم  یلوَا  ُتَسلَا  : » دندومرف
«. تسوا يالوم  ریما و  یلع  متسه  وا  يالوم  ریما و  نم  سک  ره  : » دومرف

يربخ چـیه  هک  دـنا ؛ هدومن  لقن  ار  نآ  رفن  باحـصا 110  زا  و  تسا ، ینـس  هعیـش و  قافتا  دروم  رـصتخم  روط  هب  ریدغ  نایرج  نیا 
.دنشاب هدرک  لقن  مالسلا  هیلعادخ  لوسر  باحصا  زا  هک  تسین  يوق  روط  نیا  ریدغ  دننام 

؟ دنامن ای  دنامب  یتسیاب  ایآ  دوب  هدش  لیکشت  هک  یمالـسا  تموکح  تسا ، يدبا  نید  کی  مالـسا  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا : نیا  لاؤس 
همه يارب  ریگارف و  یگشیمه و  نید  نیا  اما  دش ، زاغآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تثعب  اب  مالـسا  عولط  هچرگ  تفگ : دیاب  خساپ  رد 
ًاَدبَا ٌلالَح  ٍدَّمَُحم  ُلالَح  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنانچ  دراد ، همادا  تمایق  زور  ات  مه  نامز  دومع  رظن  زا  و  تسا ، للم 

ُهُریَغ َو ُنوکَی  ِهَمایِقلا ال  ِموَی  یِلا  ًاَدبَا  ٌمارَح  ُهُمارَح  ِهَمایِقلا َو  ِموَی  یِلا 

 . 67 هدئام : ُهََتلاسِر .» َتغََّلب  امَف  لَعفَت  َمل  نِا  َکِّبَر َو  نِم  َکَیِلا  َلِزنُا  ام  غَِّلب  ُلوسَّرلا  اَهُّیَا  ای  - » 1
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(2) «. َنیرِساخلا َنِم  ِهَرِخآلا  ِیف  َوُه  ُهنِم َو  َلَبُقی  نَلَف  ًانید  ِمالسِالا  َریَغ  ِغَتبَی  نَم  َو  : » دیامرف یم  مه  هفیرش  هیآ  رد   (1) «. ُهُریَغ یجَی ُء  ال 

ءایبنالا متاخ  وا  دوخ  هدروآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  ینید  نیا  ایآ  هک  میـشاب  هتـشاد  نامدوخ  زا  ار  لاؤس  نیا  میراد  قح  اـم 
یمن ای  دهاوخ  یم  هدنرادهگن  ظفاح و  ایآ  دننک ، يوریپ  نید  نیا  زا  یتسیاب  اه  لسن  دنامب و  هشیمه  يارب  یتسیاب  نید  نیا  و  تسا ،

؟ دهاوخ

هلاس هس  تسیب و  تموکح  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  دوش  یمن  ینعی  تسا ؛ تبثم  خساپ  رکف ، یکدنا  هشیدنا و  نیرتمک  اب 
عقوم نونکا  هدرک و  روراب  ار  مالـسا  دنمونت  تخرد  نیا  ات  هتـشاذگ ، رـس  تشپ  تالکـشم  دئادش و  اب  هنیدـم  رد  ار  نآ  لاس  هد  هک 

دیهاوخ یم  يراک  ره  مه  امـش  مدرپس و  ادـخ  هب  مه  ار  امـش  ظفاحادـخ ، متفر  نم  دـیوگب : دـنک و  اهر  تسا ، تخرد  نیا  یهدزاب 
!! دینکب

ار مدرم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  دنک  رواب  دناوت  یمن  ناسنا  مینک ، هعجارم  دوخ  لقع  درخ و  هب  میورن و  مه  ریدغ  غارس  رگا  ام 
.تسا هتشاذگ  فیلکت  الب 

ریدغ فادها 

 : کی

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دعب  مدرم  تشونرس  نییعت 

مدرم تسا  نکمم  ایآ  .دنک  یم  رینم  جارس  سمش و  هب  ریبعت  ناشیا  زا  دیجم  نآرق  و  تسا ، تیاده  رون و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
!!!؟ دورب دراذگب و  یفیلکت  الب  بارطضا و  کش و  ماهبا و  رد  ار 

 : ود

.دنک ادیپ  همادا  یتسیاب  تمایق  زور  ات  هک  تلاسر  فیلکت  نییعت 

 . ج 1 ص 58 یفاک : - 1
 . 85 نارمع : لآ  - 2
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 : هس

.تمعن مامتا  نید و  لامکا  يانعم  هب  تیالو ، هلئسم  اب  فیلکت  نییعت 

 : راهچ

.نیتسار مالسا  هب  یبایتسد 

زا ار  نیتسار  مالسا  هک  انعم  نیا  هب  دندرک » نوگرگد  ار  مالسا  : » دنیامرف یم  هیکدف  هبطخ  رد  مالـسلا  اهیلع  هرهاط  هقیدص  ترـضح 
.دنتفرگن دوب  تیالو  بحاص  هک  مالسا  عبنم 

 : جنپ

.تما داحتا 

مظن تما  ات  داد  رارق  ار  ام  تماما  دـنوادخ  : » (1)« ِهَقرُفِلل ًانامَا  انَتَماِما  ِهَّلِمِلل َو  ًاماِظن  انَتَعاط  َو  : » دنیامرف یم  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح 
«. دنشاب ناما  رد  تتشت  هقرفت و  زا  دننک و  ادیپ 

َفَلَتخا اََمل  ِهِِّیبَن ، َهَرتِع  اوعَبَّتا  َو  ِِهلهَا ، یلَع  َّقَحلا  اوکَرَت  َول  ِهَّللا  َو  : » دـنیامرف یم  يرگید  مالک  رد  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  نینچمه 
ثیدـح نیا  رد   (2) «. ِنیَـسُحلا ِدـلُو  نِم  ُعِساـّتلا  اـنُِمئاق ، َموقَی  یّتَح  ٍفَلَخ ، َدـَعب  ٌفَلَخ  َو  ٍفَلَـس ، نَع  ٌفَلَـس  اـهَثِرََول  َو  ِناـنثا ، ِهَّللا  ِیف 

.دمآ یمن  دوجو  هب  یمالسا  تما  رد  فالتخا  تتشت و  نیا  زگره  دش ، یم  راذگاو  شلها  هب  قح  رگا  هک  هدش  حیرصت 

ریدغ ققحت  عناوم 

ریدغ فادـها  هک  دـش  ثعاب  يزیچ  هچ  دـنا ؟ هدومرف  ار  یقیقد  بلاطم  تاکن و  هچ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هک  مینادـب  دـیاب 
؟ دنکن ادیپ  ققحت 

ققحت عنام  . (3)« َّنُهَریَغ ًهَِّینیَنُح َو  ًهَّیِرَبیَخ َو  ًهَّیِرَدب َو  ًاداقحَا  : » دنیامرف یم  هدیسر  مالـسلا  هیلع  موصعم  زا  هک  هبدن  ياعد  زا  يزارف  رد 
.دنک ادیپ  ققحت  ریدغ  تشاذگ  یمن  هک  دوب  اهنیا  و  دنتشاد ، نیَنُح  ربیخ و  ردب و  گنج  رد  هک  دوب  ییاه  هنیک  دقح و  ریدغ 

 . هیکدف هبطخ  - 1
 . ص 412 یتالحم : یلوسر  همجرت  اب  مالسلا ،  مهیلع  همئألا  یلع  صنلا  یف  فاصنالا  - 2

 . هبدن ياعد  - 3
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سپس و  »(1) ؛ ِناْنثا هَّللا  ِیف  َفَلَتْخا  اََمل  ِهِِّیبَن ، َهَرتِع  اوعَبَّتا  َو  ِِهلهَا ، یلَع  َّقَحلا  اوکَرَت  َول  ِهَّللا  َو  : » دـیامرف یم  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح 
َکُّبَر َو  : » ُلوقَی َهَّللا  اوُعَمـسَی  َملا  : » دنا هدومن  نایب  لماک  تحارـص  اب  هک  دنیامرف  یم  نایب  ار  ریدغ  فادـها  ققحت  عناوم  نآ  لیذ  رد 

(2) «. اوعِمَس َلب  ُهَرَیِخلا ، ُمَُهل  َناک  ام  ُراتخَی  ُءاشَی َو  ام  ُُقلخَی 

مِِهئارِآب َو اوذَخَا  نِکل  َو  : » دیامرف یم  دشن ؟ هدایپ  ریدغ  فادها  هک  دندروآ  دوجو  هب  ار  یعناوم  هچ  سپ  .دندوب  هاگآ  هدینش و  اهنیا 
«. مُهَتاوَهَش اوعَبَّتا 

سپ .دوب  ماقم  هب  هقالع  ندرک و  حرطم  ار  دوخ  تردـق و  یبلط و  هاج  لایما و  زا  تعباتم  .دوب  كالم  ناشیارب  ناـشدوخ  يأر  اـهنیا 
ًهَّیِرَبیَخ َو ًهَّیِرَدب َو  ًاداقحَا  : » دیامرف یم  هک  اجنآ  دوب ، هنیک  دقح و  هبدن -  ياعد  هب  دانتـسا  اب  دـش -  ریدـغ  فادـها  ققحت  عنام  هچنآ 

.دوب تاوهش  زا  يوریپ  مالسلا  اهیلع  هرهاط  هقیدص  ترضح  شیامرف  هب  دانتسا  اب  و  َّنُهَریَغ ،» ًهَِّینیَنُح َو 

ذخآم عبانم و 

.ش  1362 مود ، پاچ  نارهت ، هیمالسا ، رشان  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  یفاکلا ،  . 1

گنهرف رشن  رتفد  رشان : یتالحم ، یلوسر  مشاه  دیس  همجرت  ینارحب ، مشاه  دیـس  مالـسلا ، مهیلعهمئألا  یلع  صنلا  یف  فاصنالا   . 2
.ش 1378 مود ، پاچ  نارهت ، یمالسا ،

 . ج 36 ص 353 راونالا : راحب  - 1
 . ص 412 یتالحم : یلوسر  همجرت  مالسلا ،  مهیلع  همئألا  یلع  صنلا  یف  فاصنالا  - 2
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مئاقلا رظتنم  رغصا  روهظ :  رصع  رد  ریدغ  یهلا  تماما  یلجت 

هدیکچ

.تسا نآرق  رد  ناربمایپ  ینیشناج  رب  ینتبم  ریدغ  تماما   . 1

.دوش یم  مالعا  ادخ  فرط  زا  ریدغ  ماما  رترب  هاگیاج   . 2

.تسادخ فرط  زا  درادن و  یباستکا  هشیر  ریدغ  ماما  ملع   . 3

.دسانشب ار  وا  دناوت  یمن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ادخ و  زج  هک  تسا  تمصع  رب  ینتبم  ریدغ  تماما   . 4

.تسا هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ادخ و  نامرف  قیرط  زا  هکلب  دروآ ؛ یمن  تسد  هب  اعدا  اب  ار  دوخ  يراصحنا  تردق  ریدغ  ماما   . 5

بناج زا  هکلب  تسین ، نم  بناج  زا  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  هک  دندرک  دیکأت  راب  ریدغ 26  هباطخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ   . 6
.تسادخ

.تسادخ فرط  زا  ام  تماما  هک  دندرک  یم  مالعا  یتصرف  ره  رد  ریدغ  ناماما   . 7

.دنا هدش  روآدای  ار  دوخ  یهلا  ماقم  دنا و  هدرک  هلباقم  ییادز  ریدغ  اب  ریدغ  ناماما   . 8
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رد هچ  نامتفگ و  رظن  زا  هچ  دـیامن ، یم  عافد  دوخ  یـصوصنم  ّقح  زا  ناماما  ریاس  لثم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ ، رـصع  رد   . 9
.ارجا

.دبای یم  قّقحت  ارجا  تروص  هب  نامتفگ  زا  هتشذگ  روهظ  نامز  رد  و  هدوب ، نامتفگ  تروص  هب  روهظ  ات  عوقو  نامز  زا  ریدغ   . 10

ناربمایپ ینیشناج  رب  ینتبم  ریدغ  تماما 

ردارب ای  روکذ و  نادنزرف  زا  یکی  رد  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا ، نآرق  رد  ناربمایپ  ینیـشناج  رب  ینتبم  عیـشت ، رد  تماما  يرکف  ناینب 
ترضح  (1) .داد رارق  ناشنادـنزرف  رد  ار  ینیـشناج  دـنوادخ  مالـسلا  امهیلع  میهاربا  حون و  هرابرد  هک  هنوگ  ناـمه  تسا ، هداد  رارق 

متشپ وا  هب  و  ار ، نوراه  مردارب  هد : رارق  نم  نواعم  ریزو و  ار  یسک  منادناخ  زا  : » درک اضاقت  دوخ  راگدرورپ  زا  مالسلا  هیلع  یـسوم 
(2) «. زاس کیرش  نم  تلاسر  رما  رد  ار  وا  نک و  مکحم  ار 

ترضح نینچمه   (3) .دش دوواد  ثراو  نامیلس  درک و  اطع  ار  نامیلس  نیمز  يور  رب  دوخ  هفیلخ  دوواد  هب  دنوادخ  رگید ، یتایآ  رد 
يو هب  زامن  رد  ناگتـشرف  و  درک ؛ تباجا  ار  يو  تساوخرد  زین  دنوادخ  درک و  اضاقت  كاپ  يا  هیرذ  دنوادخ  زا  مالـسلا  هیلعایرکز 

اـسراپ و اوشیپ و  دوخ  وا  دـهد و  یهاوگ  ادـخ  هملک  هب  وا  هک  یلاـح  رد  دـهد ، یم  تراـشب  ییحی  هب  ار  وت  دـنوادخ  هک  دـنداد  ادـن 
(4) .تسا ناگتسیاش  زا  يربمایپ 

تمصع و ماقم  یقالخا و  یگتـسیاش  دیاب  هک  یلاح  رد  داد ، رارق  نانآ  نادناخ  رد  ار  ناربمایپ  ینیـشناج  هلئـسم  دنوادخ  ناس  نیدب 
هرابرد هک  هنوگ  نآ  .دنشاب  هتشاد  ار  ملع 

 . 84 ماعنا : 27 ؛  توبکنع : :26 ؛  دیدح - 1
 . 32  _ 29 هط : - 2

 . 16 لمن : 30 ؛  ص : - 3
.37  ، 38 نارمع : لآ  - 4
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(1) «. دیسر دهاوخن  ناراکمتس  هب  نم  دهع  : » دومرف مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح 

هرقب و هروس  هیآ 150  اب  تایآ  نیا  هسیاقم  اب   (2) «. مداد تمعن  امش  هب  : » دیامرف یم  لیئارسا  ینب  هب  دنوادخ  هرقب  هروس  زا  یتایآ  رد 
هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  باطخ  هک  تسا  تماما  تمعن  زا  روظنم  هک  ددرگ  یم  نشور  ام  رب  هدئام  هروس  مشـش  موس و  هیآ 

هب مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یفرعم  اب  مخ  ریدغ  رد  ترضح  نآ  رب  تمعن  لامکا  (3) و  «. مدرک مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  : » دیامرف یم 
.تفرگ تروص  تماما 

ادخ فرط  زا  ریدغ  ماما  رترب  هاگیاج 

یم نشور  ام  رب  نانآ  رترب  هاگیاج  نآرق  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تیب  لها  نیـشیپ و  ناربمایپ  نادناخ  تازایتما  هسیاقم  زا 
یف زا  یتمسق  میانغ و  سمخ و  زا  یـشخب   (4) هداد رارق  تیب  لها  یتسود  ار  ترـضح  نآ  تلاسر  دزم  هکنآ  رب  هوـالع  اریز  ددرگ ،

(6) .تسا هدینادرگ  هزیکاپ  يدیلپ  ره  زا  ار  نانآ  هداد و  صاصتخا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نادناخ  هب  ار  ء(5) 

دوخ نارـصاعم  ملعا  ناماما  .تسا  هسردم  ياه  هتخومآ  زا  رتارف  يا و  هضافا  ّیندـل و  درادـن و  یباستکا  هشیر  ماما  ملع  هنوگ  نیدـب 
هیلع هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ادـخ و  زا  تعاطا  نوچمه  نانآ  زا  تعاطا  هدوب و  تعیرـش  نابهگن  ظفاح و  مدرم و  نیرت  هاگآ  دنتـسه و 

(7) .تسا هداد  نامرف  نانآ  زا  تعاطا  هب  دنوادخ  هک  دنتسه  هناگ  هدزاود  ناماما  رمالا  یلوا  .تسا  هلآو 

.124 هرقب : - 1
.122  ، 47  ، 40 هرقب : - 2

.3 هدئام : - 3
 . 23 يروش : - 4

 . 7 رشح : 41 ؛  لافنا : - 5
.33 بازحا : - 6

 . 59 ءاسن : - 7
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تمصع رب  ینتبم  ریدغ  تماما 

ماـما هک  ارچ  ، (1) دـشاب هدـش  نییعت  ادـخ  بناج  زا  دـیاب  ماـما  ور  نیا  زا  .تسا  ماـما  تمـصع  نایعیـش  ینآرق  ياـه  هزومآ  زا  یکی 
ُثیَح ُهُعَـضَی  ِهَّللا  َیِلا  ُرمَـالا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هنوـگ  نآ  دسانـشب ، دـناوت  یمن  ادـخ  زج  یـسک  ار  موـصعم 

«. داد دهاوخ  رارق  ار  نآ  دهاوخب  هک  اج  ره  تسا  ادخ  تسد  هب  راک  نیا   : » (2)« ُءاشَی

ادخ فرط  زا  ریدغ  ماما  يراصحنا  تردق 

.تسا هدرک  یفرعم  مدرم  هب  ار  توبن  رون  ثاریم و  نالماح  نانیـشناج و  نوگاـنوگ  ياـه  ناـمرف  اـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
لوسر دـنوادخ و  نامرف  قیرط  زا  وا  باختنا  هکلب  دروآ ، یمن  تسد  هب  یـسایس  يواعد  اب  ار  دوخ  يراـصحنا  تردـق  یماـما  نینچ 

بوصنم یفرعم و  ار  شنیشناج  دوخ  تلحر  زا  شیپ  تسیاب  یم  یماما  ره  زین  يو  زا  سپ  هتفرگ و  تروص  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
(3) «. دنتسه شیرق  زا  نانآ  یگمه  هک  دنرفن  هدزاود  نم  نانیشناج  : » دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  هنوگ  نآ  .دنک 

َيِدـَلَو مُـهُرِخآ  ٌِّیلَع َو  مُُـهلَّوَا  َرـَـشَعانِثا ، يدــَعب  ِقـلَخلا  یَلَع  ِهَّللا  ُجـَـجُح  یئایـِـصوَا َو  یئاـفَلُخ َو  َّنِا  : » دــندومرف رگید  تـیاور  رد 
.دندرک یفرعم  مسا  هب  ار  ناماما  مان  زین  رباج  ثیدح  رد   (4) «. ِّيِدهَملا

تیاصو لکش  هب  ار  ءایبنا  یلسن  یگتسویپ  و  هدرک ، هراشا  نانآ  نادناخ  رد  ناربمایپ  یهلا  ماقم  تثارو  هب  دنوادخ  يرگید  تایآ  رد 
رد هک  هنوگ  نآ  تسا ، هتشاد  نایب  یثوروم 

ص 229. قدصلا : فشک  ّقحلا و  جهن  - 1
 . ج 2 ص 727 ماشه : نبا  هریس  - 2

ج 6 ص 2640. يراخب : حیحص  - 3
 . ج 3 ص 266 يزودنق : هدوملا ، عیبانی  - 4
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175 ص :

.تسا هداد  رارق  دیکأت  دروم  ار  نآ  هیآ 164 ، ءاسن  هروس  و  هیآ 75 ، لافنا  هروس  و  تایآ 34 و 33 ، نارمع  لآ  هروس 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  یهلا  نیشناج 

ثیدح هلمج  نآ  زا  هک  دـنا ، هتـشاد  نایب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تیالو  رب  ار  رتاوتم  تیاور  نیدـنچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
:(1)« يدَعب مُکُِّیلَو  َوُه  ُهنِم َو  اَنَا  یّنِم َو  ٌِّیلَع  ٍِّیلَع ؛ یف  عَقَت  ال  هدیَُرب ! ای  : » دندومرف هک  تسا  ْبیَـصُح  نب  هدـیُرب  تیاور  هب  راذـنالا  موی 

«. تسا نم  زا  سپ  امش  یلو  وا  و  متسه ، وا  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  هک  نکن  تیاکش  یلع  هرابرد  هدیرب ! يا  »

رد یمالـسا  ياهرهـش  لـیابق و  ناگدـنیامن  ناـیم  رد  مخ  ریدـغ  رد  ماجنارـس  (3) و  نیلقث رتاوـتم  ثیدـح  (2) و  حون هنیفـس  ثیدح 
بناج زا  تسین و  نم  بناج  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  دندرک  دـیکأت  راب  لصفم 26  ینارنخـس  کی  رد  عادولا  هجح  زا  تشگزاب 

ِلاو َّمُهّللَا  ُهالوَم ؛ ٌِّیلَع  اذهَف  ُهالوَم  ُتنُک  نَم  : » دـندومرف نیلقث  ثیدـح  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  لیاضف  نایب  زا  سپ  تسا و  دـنوادخ 
و رادب ، تسود  درادب  تسود  ار  وا  سک  ره  ایادـخ  .تسوا  يالوم  یلع  میوا ، يالوم  نم  ار  هک  ره  : » (4)« ُهاداع نَم  ِداع  ُهالاو َو  نَم 

«. رادب نمشد  درادب  نمشد  ار  وا  هک  ره 

یهلا تماما  هب  مالسلا  مهیلع  ناماما  داهشتسا 

نم : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هلمج  نآ  زا  دندرک ، یم  هدافتسا  دوخ  یـصوصنم  هاگیاج  نییبت  يارب  یتصرف  ره  زا  هعیـش  ناماما 
نیا هب  ارم  لوسر  ادخ و  مهاوخ ، یم  ار  دوخ  قح  رگا 

ج 38 ص 326. راونالا : راحب  - 1
 . ج 2 ص 27 مالسلا :  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 2

ج 2 ص 100. راونالا : راحب  - 3
 . ریدغ هبطخ  - 4
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نک يرای  شیرق  رب  ارم  ایادخ ! راب  .دیزادنا  یم  هلـصاف  تفالخ  نم و  نایم  دینک و  یم  مورحم  نآ  زا  ارم  امـش  دـنا و  هدـیزگرب  ماقم 
.دندش دحتم  نم  اب  گنج  عازن و  رد  و  دندومن ، ریقحت  ارم  گرزب  ماقم  دـندرک و  لامیاپ  ار  مّقح  دـندرک و  عطق  ارم  محر  نانآ  اریز 

(1) «. دنتفرگ نم  زا  دوب ، نم  هتسیاش  هک  ار  یماقم  اهنآ 

ییادز ریدغ  اب  ریدغ  ناماما  هلباقم 

یهلا ماقم  هب  نآ  اب  دانتـسا  هب  هدـش و  ریدـغ  هعقاو  ضرعتم  ییادز  ریدـغ  اب  هزرابم  يارب  دروم  نیدـنچ  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
زا ار  ریدغ  ثیدح  هک  دنداد  تداهش  يردب  هباحـص  زا  رفن  هک 12  دوب  هفوک  گرزب  نادیم  رد  هلمج  نآ  زا  .دنا  هدرک  دانتـسا  دوخ 

(2) .دنا هدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

ریدغ ثیدح  دوخ و  لیاضف  رب  ار  راصنا  نارجاهم و  تساخاپب و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نینچمه 
(3) .دنا هدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  ار  ثیدح  نیا  دنداد  تداهش  رضاح  ِباحصا  تفرگ و  هاوگ 

هدـش مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تماـما  ضرعتم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  رد  دوخ  هبطخ  رد  زین  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح 
(4) «. ددرگ یم  هقرفت  زا  تینوصم  تعیرش و  مظن  بجوم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  تماما  : » دندومرف

رد هک  یناسک  زا  یتسار  هب  ام  : » دنیامرف یم  هتـشاد  هراشا  دوخ  یهلا  قوقح  هب  هیواعم  هب  يا  همان  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
! میتفگش رد  دندرب  شروی  ام  رب  ام  قح  ندوبر 

 . هبطخ 127 هغالبلا : جهن  - 1
 . ج 2 ص 8 قشمد : هنیدم  خیرات  - 2
ج 3 ص 242. راهزالا : تاحفن  - 3

 . مالسلااهیلع ارهز  ترضح  هیکدف  هبطخ  - 4
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(1) «. دندوبر ام  گنچ  زا  تسام  ملسم  ّقح  هک  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تفالخ  اریز 

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  نانیشناج  تلاسر  نادناخ  ام  : » دسیون یم  هرـصب  ناگرزب  هب  يا  همان  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نینچمه 
(2) «. میرت هتسیاش  يو  هاگیاج  هب  تبسن  مدرم  همه  زا  و  میدوب ، يو  ناثراو  هلآو و 

هب هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نادناخ  ام  مدرم ! يا  : » دومرف یحایر  دیزی  نب  ّرح  هاپـس  ربارب  رد  مسح » وذ   » لحم رد  ترـضح  نآ 
دننک و یمن  لمع  ّقح  هب  هک  دینیب  یمن  رگم  .میرت  هتسیاش  دنراد  هنارگمتس  راتفر  امش  اب  هک  قحان  نایعدم  نیا  زا  امـش  تفالخ  راک 
اب یگدـنز  مناد و  یمن  یماجرف  کین  زج  ار  گرم  نم  .دـشاب  ادـخ  رادـید  قاتـشم  دـیاب  نمؤم  یتسار  هب  دـنراد ؟ یمن  زاب  لـطاب  زا 

(3) «. منیب یمن  ّتلذ  زج  ار  نارگمتس 

ياهاعد بلاق  رد  تلاسر  نادناخ  یهلا  قوقح  هب  مدرم  ییانشآ  هعماج و  نادجو  يرادیب  رد  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما 
نانآ هک  تسرف  تمحر  تیب  لها  ناکاپ  رب  اراگدرورپ ! : » دنا هدومرف  هفرع  ياعد  رد  هلمج  زا  و  دنا ، هدرک  یعیسو  شالت  نوگانوگ 

رب وت  نازورف  ياه  تجح  نیمز و  يور  رد  وت  يافلخ  نید و  نانابهگن  وت و  ملع  نئازخ  ناراد  دـیلک  ات  يدـیزگرب ، دوخ  رما  يارب  ار 
يوس هب  دنشاب و  يا  هلیسو  وت  ناگدنب  وت و  نایم  هک  يا  هدومرف  ررقم  يا و  هتشاد  رانک  رب  اه  يدیلپ  زا  ار  نانآ  وت  .دنـشاب  تناگدنب 

(4) «. دنیامنب هار  وت  تشهب 

مهیلع تیب  لها  قوقح  هب  ار  مدرم  هک  دوب  نیا  نوگانوگ  ياهاعد  رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هدرتسگ  شالت  ببس  نیمه  هب 
اب دندرک و  زاغآ  ار  یعیسو  شالت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  رد  تماما  نییبت  رد  زین  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  .دزاس  انـشآ  مالـسلا 

هرابرد مالسلا  هیلعادخ  لوسر  تایاور  هب  دانتسا 

 . ص 65 نّییبلاطلا : لتاقم  - 1
 . ج 4 ص 266 يربط : خیرات  - 2
 . ج 4 ص 303 يربط : خیرات  - 3

 . ص 200 هفرع : ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 4
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مالـسا هدـمع  ياه  نوتـس  زا  یکی  تماما  : » دـندومرف (1) و  «. تسا هدرم  تیلهاج  هب  دریمب  ماـما  نودـب  سک  ره  : » دـندومرف تماـما 
هک دنتـسه  يرون  یهلا و  ملع  نئازخ  رکذ و  لها  نانآ  .تسا  بجاو  نانآ  تعاـطا  هدوب و  ناـنمؤم  يداـه  ظـفاح و  ناـماما  و  تسا ،

اهنآ هدـش و  هداد  ثاریم  هب  ناـنآ  هب  نآرق  .دنـشخب  یم  ییانـشور  ار  ناـنآ  ياـه  لد  دـننک و  یم  تیادـه  تسار  هار  هـب  ار  ناـنمؤم 
(2) «. دنتسه ملع  رد  ناخسار  یحو و  نارّسفم 

َتاـم و ال نَم  : » دومرف تسناد و  یم  بجاو  ینمؤـم  ره  رب  ار  ماـما  ییاسانـش  تماـما ، هیرظن  نییبـت  رد  زین  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
تشادنرب و تسد  دوخ  یهلا  تماما  ياعدا  زا  نآ ، نییبت  هّیقت و  تسایس  باختنا  اب  ترضح  نآ   (3) «. ًهّیلهاج ًهتیم  َتام  هَماما  ُفرعَی 

هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  : » دومرف تفگ و  نخـس  شنیرهاط  دادجا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تماما  زا  هفرع  مسارم  رد 
نم سپس  مالـسلا و  امهیلع  یلع  نب  دمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  نآ  زا  سپ  نینَـسَح و  سپـس  و  بلاط ، یبا  نب  یلع  سپـس  دوب ، ماما 

(4) «. متسه ماما 

دودح نییعت  رد  نوراه  لاؤس  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  يوس  زا  یمالـسا  هعماج  رب  یهلا  يربهر  تماما و  هیعاد 
دنقرَمَـس و رگید  ّدح  نَدَع ، نآ  دح  کی  : » دندومرف دندرک و  حرط  ار  مالـسا  ناهج  رب  تفالخ  ياعدا  ترـضح  نآ  هک  دوب ، كدف 

(5) «. تسا هینیمرا  نآ  مراهچ  دح  هّیقیرِفا و  رگید  دح 

تماما دیحوت و  دنویپ 

: دومرف يا  هبطخ  رد  دیدرگ  يدهعتیالو  لوبق  هب  ریزگان  هکنآ  زا  سپ  زین  مالسلا  هیلعاضر  ماما 

 . ج 1 ص 371 یفاک : لوصا  - 1
 . هجحلا باتک  ج 2  یفاک : لوصا  - 2

 . ج 3 ص 40 یفاک : لوصا  - 3
 . ج 4 ص 466 یفاک : عورف  - 4

 . ج 4 ص 320 بوشآ : رهش  نبا  بقانم  - 5
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امش هاگ  ره  .تسا  یّقح  ام  رب  ادخ  لوسر  رطاخ  هب  زین  ار  امش  تسا و  یّقح  امش  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هطـساو  هب  ار  ام  »
(1) «. مینک ادا  ار  امش  ّقح  تسا  بجاو  ام  رب  دیتخادرپ  ار  ام  ّقح 

.یباذَـع نِم  َنِمَا  ینـصِح  َلَخَد  نَمَف  ینـصِح ؛ ُهَّللا  َِّالا  َهِلا  ُهَِملَک ال  : » دومرف بهذـلا  هلـسلس  ثیدـح  نایب  اب  روباـشین  رد  ترـضح  نآ 
(2) «. متسه طورش  نیا  زا  یکی  نم  دراد و  یطورش  دیحوت  هملک  «: » اهِطورُش نِم  اَنَا  اهِطورُِشب َو  : » دومرف سپس 

رد دنوادخ  ناگدیزگرب  تماما  اب  دیحوت  هک  دـننک  یم  نییبت  مدرم  يارب  ار  یـساسا  هلئـسم  نیا  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  بیترت  نیدـب 
یم هتخانش  دیحوت  هار  ماما  هلیسو  هب  و  دبای ؛ یم  یلجت  ماما  ینعی  لماک ، ناسنا  دوجو  رد  ادخ  تافص  ءامسا و  هک  ارچ  تسا ؛ دنویپ 

17 ! ) تسا هدمآ  هبترم  نآرق 12  رد  زین  تماما  تسا و  فرح  هدزاود  هَّللا » الا  هلا  ال   » هملک هک  دشابن  ریثأت  یب  نخس  نیا  دیاش  .دوش 
(. صصق رجح و 41   79 ءارسا ،  70 هرقب ،  124 ناقرف ،  74 هدجس ،  24 ءایبنا ،  72 صصق ،  5 هبوت ،  12 فاقحا ،  12 سی ،  12 دوه ،

رد ورم  عماج  دجـسم  رد  ترـضح  نآ  تسا .» نم  ژد  هَّللا " الا  هلا  ال   " هملک : » دیامرف یم  دنوادخ  دومرف : مالـسلا  هیلعاضر  ماما  اذـل 
: دندومرف نییبت  ار  نآ  نوگانوگ  نوئش  تماما  هلئسم  نییبت 

مالـسلا و هیلع  نینمؤملاریما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دنوادخ و  تفالخ  تماما  .تسایـصوا  ثرا  ءایبنا و  لزانم  زا  تماما 
هخاش مالسا و  هشیر  نینمؤم و  تّزع  ایند و  حالص  نیملسم و  ماظن  نید و  مامز  تماما  .تسا  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  ثاریم 

(3) .تسا نآ  دنلب 

 . ص 455 نّییبلاطلا : لتاقم  - 1
 . ج 1 ص 143 مالسلا :  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 2
 . ج 1 ص 197 مالسلا :  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 3
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، تسا هعیـش  گنهرف  تارایز  نیرتربتعم  نیرتروهـشم و  زا  هک  هریبک  هعماـج  تراـیز  رد  مالـسلا  هیلعدـمحم  نب  یلع  ماـما  نینچمه 
ناونع هب  ار  ماما  و  دـنتخادنا ؛ رد  ار  لماک  ناسنا  لـیاضف  ییـالو و  يدـیحوت و  قیمع  فراـعم  یـسانش و  ماـما  هلئـسم  یـساسا  حرط 

.دندومن یفرعم  یمالسا  هعماج  يرکف  یسایس و  ربهر  دنوادخ و  ملع  هنازخ  یهلا و  رارسا  ندعم  ادخ و  تّجح 

ارجا نامتفگ و  رد  دوخ  یصوصنم  ّقح  زا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  عافد 

نادنزرف رد  ناربمایپ  ثاریم  لصاح  ءایبنا و  ینیشناج  تیاصو و  ناونع  هب  نآرق ، رد  تماما  هلئسم  ددرگ  یم  نشور  ام  رب  ناس  نیدب 
.دنک یم  ادیپ  ققحت  تمصع  ملع و  طرش  هب  ردارب  ای  روکذ و 

مخ ریدغ  هدش و  دیکأت  نآ  یصوصنم  هلئـسم  هدش و  هتـشاذگ  دنوادخ  هدهع  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يوس  زا  ماما  نییعت 
.تسا ترضح  نآ  ینیشناج  تماما و  صن  یّلجت 

و تسا ، هدش  حیرصت  نانآ  يوس  زا  هتشاذگ  ناماما  هدهع  رب  دنوادخ  هک  یّقح  ناونع  هب  نآ  هب  داهـشتسا  یـصوصنم و  تماما  حرط 
هب دوخ  تایاور  تارایز و  اه و  همان  اه و  هبطخ  رد  ماما  تارایتخا  نوئـش و  فیاـظو و  نییبت  هب  يوحن  هب  هعیـش  ِناـماما  زا  مادـک  ره 

.دنا هتشاد  نایب  ار  دوخ  یهلا  يربهر  تماما و  هیعاد  نوگانوگ ، ياه  لکش  هب  نانآ  رتشیب  دنا و  هدرک  حیرصت  نآ 

هب ناماما  زا  مادـک  ره  و  هدـش ، هداهن  ریدـغ  رب  نآ  ساسا  هیاپ و  تسا و  نآرق  رد  تماما  یـصوصنم  نامتفگ  هشیر  ببـس ، نیمه  هب 
دوخ ّقح  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  رگید  لثم  زین  ناشیا  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماـما  روهظ  رـصع  رد  نیارباـنب  .دـنا  هتخادرپ  نآ  نییبت 

نوئـش و نآ  ماـمت  ارجا ، رد  مه  یـصوصنم و  ناـمتفگ  رد  مه  دـنیامن ؛ یم  ققحم  ار  هدـیدرگ  ناـیب  ریدـغ  رد  هچنآ  هدوـمن و  عاـفد 
روهظ هب  هَّللا  ءاشنا  یهلا  هدعو  قبط  یعنام  چیه  نودب  دنوادخ  رما  هب  ار  تارایتخا 
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رد هدوب و  نامتفگ  طقف  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  روهظ  نامز  ات  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناـمز  ریدـغ و  ناـمز  رد  دـناسر .» دـنهاوخ 
هب ارجا  رد  مه  تسا و  یصوصنم  نامتفگ  مه  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  نامز  رد  نکل  و  تسا ، هدمآ  رد  ارجا  هب  صاخ  ییاهاج 

.دسر یم  روهظ 

: ذخأم عبانم و 

.دیجم نآرق   . 1

.ق  1405 ءاوضالاراد ، توریب ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  يورس ؛ بوشآ  رهش  نبا   . 2

1375ق یبلحلا ، یبابلا  یفطصم  هعبطم  رصم ، نارگید ، اقّسلا و  یفطصم  قیقحت  هیوبنلا ، هریسلا  کلملادبع ؛ ماشه ، نبا   . 3

.اتیب رکفلاراد ، توریب ، دنسم ، دمحا ؛ لبنح ، نبا   . 4

رقاـب دـمحم  خیـشلا  قـیقحت  قـشمد ، خـیرات  نم  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ماـمالا  همجرت  یقـشمد ؛ یعفاـش  رکاـسع ، نـبا   . 5
.ق  1398 يدومحملا ، هسسؤم  توریب ، يدومحملا ،

.ق 1408 تاعوبطملل ، یملعالا  روشنم  توریب ، رقص ، دمحا  قیقحت  نّییبلاطلا ، لتاقم  جرفلاوبا ؛ یناهفصا ،  . 6

.ق 1410 هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، يورسک ، نسح  دیس  قیقحت  ناهفصا ، رابخا  رکذ  میعنوبا ؛ یناهفصا ،  . 7

.ات یب  رکفلاراد ، توریب ، يراخب ، حیحص  لیعامسا ؛ يراخب ،  . 8

.ق 1421 هیرصعلا ، هبتکملا  توریب ، دوبه ، فسوی  تاکرب  قیقحت  ءاسنلا ، تاغالب  روفیط ؛ نبا  يدادغب ،  . 9

.ق 1407 ءاوضالا ، راد  توریب ، ینیسحلا ، ءارهزلادبع  قیقحت  تاراغلا ، دمحم ؛ نب  میهاربا  قاحساوبا  یفوک ، یفقث   . 10

.ات یب  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، لیوط ، یلع  فسوی  قیقحت  رابخالا ، نویع  هبیتق ؛ نبا  يرونید ،  . 11
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.ق 1404 تاعوبطملل ، یملعالا  هسسوم  توریب ، مالسلا ، هیلعاضرلا  رابخا  نویع  هیوباب ؛ نب  دمحم  قودص ،  . 12

.ش 1375 هوسا ، تاراشتنا  نارهت ، جاجتحالا ، یلع ؛ نب  دمحا  یسربط ،   . 13

.ق  1409 تاعوبطملل ، یملعالا  هسسوم  توریب ، كولملا ، لسرلا و  خیرات  ریرج ؛ نب  دمحم  يربط ،  . 14

.ات یب  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، هباحصلا ، زییمت  یف  هباصالا  رجح ؛ نبا  ینالقسع ،  . 15

تاراـشتنا مق ، یتـشد ، دـمحم  همجرت  قیقحت و  یـضر ، فیرـش  يروآ  عـمج  هغـالبلا ، جـهن  مالـسلا ؛ هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع   . 16
1379ش نیقرشم ،

، ناهفصا يداجـس ، دمحا  دیـس  حیحـصت  بیکـشا ، نب  نیـسح  تیاور  هیداجـس ، هفیحـص  مالـسلا ؛ هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما   . 17
.ش  1383 مالسلا ، اهیلعءارهزلا  یگنهرف  هسسوم 

.ات یب  تاعوبطملل ، یملعالا  هسسؤم  توریب ، هدوملا ، عیبانی  یفنح ؛ میهاربا  نب  نامیلس  يزودنق ،  . 18

.ش 1372 هوسا ، تاراشتنا  نارهت ، ياهرمک ، رقاب  دمحم  حرش  همجرت و  یفاک ، لوصا  بوقعی ؛ نب  دمحم  يزار ، ینیلک   . 19

.ات یب  هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، يرافغ ، ربکا  یلع  حیحصت  یفاک ، عورف  بوقعی ؛ نب  دمحم  يزار ، ینیلک   . 20

1411 ق هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  مکاح ؛ يروباشین ،  . 21
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ینارهت نیسح  روهظ :  رصع  رد  ریدغ  تلادع  یلجت 

هدیکچ

ناونع هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  یفرعم  ماما ، نیلوا  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نییعت  ریدغ : هبطخ  رد  مهم  هتکن  ود   . 1
.ماما نیرخآ 

.دنک یم  رارقرب  هنوگچ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  درک و  رارقرب  هنوگچ  ار  تلادع  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما   . 2

.فلتخم يایاوز  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تلادع  زا  ییاه  هنومن   . 3

.مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  تلادع  بناوج  زا  ییاه  هنومن   . 4

.مالسلا هیلع  نامز  ماما  طسوت  نید  زا  اه  هیاریپ  ندودز   . 5

همدقم

هب هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  یبن  یگدنز  ياهزور  نیـسپاو  رد  هک  تسا ، مالـسا  خیرات  ثداوح  نیرت  مهم  زا  یکی  مُخ  ریدغ  هعقاو 
ُتمَمتَا مُکَنید َو  مَُکل  ُتلَمکَا  َموَیلا  : » دیامرف یم  نینچ  نآ  هرابرد  میرک  دنوادخ  هک  سب  نیمه  زور  نیا  تمظع  رد  .تسویپ  عوقو 

مُکیَلَع
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ناونع هب  ار  مالسا  مدرک و  مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدومن و  لماک  ار  امـش  نید  زورما   : » (1)« ًانید َمالسِالا  ُمَُکل  ُتیضَر  یتَمِعن َو 
«. متفریذپ امش  هنادواج )  ) نییآ

ریدغ ثیدح  رتاوت 

نیرتربتعم اهنت  هن  ریدغ  ثیدح   (2) .تسا هدش  لزان  مُخ  ریدغ  زور  رد  هیآ  نیا  تنس ، لها  ياملع  ناخروم و  زا  يرایسب  فارتعا  هب 
رد یثیدح  چیه  هک  تفگ  دیاب  هکلب  دنا ، هدرک  حیرـصت  نآ  هب  تنـس  لها  ياملع  بلاغ  تساراد و  ار  ثیداحا  دانـسا  نایم  رد  دنس 

(3) .تسا هدیسرن  ریدغ  ثیدح  هیاپ  رب  رتاوت  زا  ّدح  نیا 

 . 3 هدئام : - 1
ج 8 ص يدادغب : بیطخ  دادـغب ، خـیرات  ص 259 ؛  ج 2  یطویـسلا : رکبوبا  نب  نمحرلادبع  نیدلا  لالج  روثنملا ، ّرُدـلا  ریـسفت  - 2

نبا مالـسلا ،  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ماـما  همجرت  قـشمد ،  هنیدـم  خـیرات  مقر 4392 ؛  لـالحلا ، یـسوم  نب  نوـشبح  همجرت   ، 290
ص 30 يزوج ،  نب  طبس  صاوخلا ، هرکذت  ص 80 ؛  یمزراوخ :  بقانم  ج 2 ص 491 ؛  ریثک : نبا  ریسفت  ج 42 ص 233 ؛  رکاسع :

نبا مالـسلا ،  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  بقاـنم  ح 250 ؛  باب 58  ص 315  ح 39 و ج 1  باب 12  ص 73  ج 1  نیطمـسلا : دئارف   ؛
 ، هّدوملا عیبانی  ص 56 ؛  میعن ، یبا  مالـسلا ،  هیلع  یلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم  باـتک  نم  لعتـشملا  رونلا  ص 19 ؛  یعفاش : یلزاغم 

مالسلا هیلع  یلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  ص 146 ؛  هیسیمخلا :  یلامالا  ج 1 ص 75 ؛  ناقتالا : باب 38 ،  ص 115  یفنح :  يزودنق 
 . ج 2 ص 154 زیجولا : ررحملا  ریسفت  ج 1 ص 446 ؛  يدرواملا :  ریسفت  ج 6 ص 102 ؛  يربط : ریسفت  ص 232 ؛  هیودرم : نبا  ، 

ج 2 ص 298 يذمرت : حیحص  ك.ر : .دنا  هدومن  فارتعا  نآ  رتاوت  ریدغ و  ثیدح  تحص  هب  تنس  لها  ياملع  زا  يدایز  هورگ  - 3
قعاوصلا ج 5 ص 288 ؛  یقـشمد : ریثک  نبا  هیاهنلا ، هیادـبلا و  ج 3 ص 109 ؛  يروباشین : مکاح  نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا   ؛

ج یبلحلا : نیدلا  ناهرب  نب  یلع  هیبلحلا ، هریسلا  ج 2 ص 373 ؛  ّربلا : دبع  نبا  باعیتسالا ، ص 42 و 43 ؛  یکم : رجح  نبا  هقرحملا ،
ج 7 ص ینالقسع : رجح  نبا  يراخبلا ، حیحـص  حرـش  یف  يرابلا  حتف  ص 18 ؛  يزوج :  نبا  طبـس  صاوخلا ، هرکذت  3 ص 274 ؛ 

دومحم نیدـلا  باهـش  لضفلاوبا  یناعملا ، حور  ریـسفت  ص 308 ؛  ج 2  يواـحط : همالـس  نب  دـمحا  رفعجوبا  راـثآلا ، لکـشم  61 ؛ 
یلزاغم نبا  مالـسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  ج 9 ص 166 ؛ دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  ج 6 ص 61 ؛  یسولآلا :
نیدـلا ءالع  مراکملاوبا  خیـش  هولخلا ، لهال  هورعلا  ص 61 ؛  یعفاش ، یجنگ  هّللادـبعوبا  ظفاح  بلاـطلا ،  هیاـفک  ص 26 ؛  یعفاش :
فاعسا ص 365 ؛  ج 3  ینالطـسق : نیدلا  باهـش  هّیندللا ، بهاوملا  ص 21 ؛  یلازغ : دـماحوبا  نیملاعلا ، ّرـس  ص 422 ؛  ینانمس :

یف لآملا  هلیـسو  109 ؛  ص 104 ، ج 9  یمثیه : نیدـلا  رون  ظـفاح  دـئاوزلا ، عمجم  ص 153 ؛  یعفاش : ناّبـص  ناـفرعلاوبا  نیبغارلا ،
سمش كردتسملا ، صیخلت  ج 2 ص 566 ؛  مصاع : یبا  نبا  هّنـسلا ، 118 ؛  ص 117 ،  یکم ، ریثکاب  نب  دـمحا  خیـش  لآلا ، بقانم 

؛  ج 10 ص 464 ح 6091 یفنح : يراق  يوره  نیدلا  رون  خیش  هاکشملا ، حرش  یف  هاقرملا  ح 6272 ؛  ج 3 ص 613 ، یبهذ : نیدلا 
 . ص 54 یشخََدب : دمحم  ازریم  راربالا ، لزن  ص 11 ؛ یبهذ : نیدلا  سمش  هالوم ، تنک  نم  ثیدح  قرط  یف  هلاسر 

روهظ رصع  رد  ریدغ  www.Ghaemiyeh.comیلجت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 204 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11449/AKS BARNAMEH/#content_note_184_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11449/AKS BARNAMEH/#content_note_184_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11449/AKS BARNAMEH/#content_note_184_3
http://www.ghaemiyeh.com


185 ص :

رد يا  هعقاو  چیه  تفگ : دیاب  دریذپن ، ار  نآ  دنک و  داجیا  کیکـشت  ریدغ  هعقاو  رد  یـسک  رگا  كرادم  دانـسا و  همه  نیا  دوجو  اب 
.تسین تابثا  لباق  يو  يارب  مالسا 

ریدغ هبطخ  رد  مهم  هتکن  ود 

هراشا

هتکن ود  اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  یمهم  هدـنزرا و  تاکن  يواـح  درک ، داریا  ریدـغ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  يا  هبطخ 
: تسا ریز 

نیشناج ناونع  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نییعت   : 1

ناوـنع هب  ار  وا  تخادرپ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  یفرعم  هـب  اّرغ  يا  هـبطخ  یط  زور  نـیا  رد  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
وا تسرپرـس  ـالوم و  نم  هک  سک  ره  «: » ُهـالوَم ٌِّیلَع  اذـهَف  ُهـالوَم  ُتنُک  نَم  : » دوـمرف درک و  یفرعم  مدرم  هـب  دوـخ  زا  سپ  نیـشناج 

«. تشاد دهاوخ  ار  هاگیاج  نامه  نم  زا  سپ  یلع  نیا  متسه ،

« ینیـشناج  » عوـضوم تیعقاو ، زا  رارف  يارب  اـما  دـنراد ، رظن  قاـفتا  نآ  تحـص  رب  هتفریذـپ و  ار  ریدـغ » ثیدـح   » لـصا تنـس  لـها 
رب لمح  ُهالوَم ،» ٌِّیلَع  اذـهَف  ُهـالوَم  ُتنُک  نَم  : » دومرف هک  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  شیاـمرف  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.تسا يرادربنامرف » تعاطا و   » يانعم هب  رظن  دروم  ترابع  رد  یلوم »  » هکنیا زا  لفاغ  دنیامن ، یم  ترضح » نآ  یتسود  »

يدرف زا  يرادربنامرف  تعاـطا و  زج  تسین  يزیچ  تبحم  یتسود و  تقیقح  تسا ، یتسود »  » ياـنعم هب  یلوم »  » مییوگب هک  ضرف  رب 
هنوگ نیا  ار  هالوم »...  تنک  نم   » ترابع رد  یلوم »  » هملک هیاـهنلا »  » باـتک رد  ریثا  نبا  .میا  هدـش  وا  نتـشاد  تسود  هب  مزلم  اـم  هک 

انعم
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هیلع یلع   ) وا دـیامن ، یم  تعاـطا  نـم  زا  دـشاب و  هتـشاد  تـسود  ارم  سک  ره  : » (1)« ُهَّلَوَـتَیلَف ینّـالَوَت  ینَّبَحَا َو  نَم  يَا  : » تـسا هدرک 
«. دیامن تعاطا  يو  زا  درادب و  تسود  زین  ار  مالسلا )

نیا و  یتسود ؛ طقف  هن  تسا ، تعباتم  اب  مأوت  یتسود  يانعم  هب  هالوم » ّیلع  اذهف  هالوم  تنک  نم   » ترابع رد  یلوم »  » دش مولعم  سپ 
.دنا هدومن  هراشا  نآ  هب  هتخیرگ  هتسج و  تنس  لها  ياملع  زا  يا  هدع  هناتخبشوخ  هک  تسا ، هعیش  داقتعا  رظن و  نامه 

نیا بیجع  دراد ، رکبوبا  ندوب  راـغ  راـی  هب  یتلـالد  رهاـظ  رظن  زا  هن  هدـش و  رکذ  نآ  رد  رکبوـبا  مسا  هن  هک   (2)« راـغ هیآ   » دروم رد 
یم رامـش  هب  يو  ياـه  تلیـضف  زا  یکی  ار  هیآ  نیا  هدوب و  رکبوبا  راـغ  راـی  دـنیوگ  یم  نیقی  عـطق و  روـط  هب  تنـس  لـها  هک  تسا 

هکنیا هب  تیاـنع  اـب  دـنا و  هدومن  نآ  رتاوت  دنـس و  تحـص  دروم  رد  هک  یفارتعا  هب  هجوت  اـب  ریدـغ »  » ثیدـح دروم  رد  اـما  دـنروآ !
هک داد  ناشن  مدرم  هب  ار  وا  درک و  دنلب  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسد  رفن  نارازه  لباقم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

حضاو و تقیقح  نینچ  ُهالوَم ،» ٌِّیلَع  اذهَف  ُهالوَم  ُتنُک  نَم  : » دومرف مامت  تحارص  اب  دنورن و  يرگید  ِیلع  غارس  هابتـشا  هب  مدرم  ادرف 
.تسا یتسود  یلوم  زا  دارم  دنیوگ : یم  هیجوت  ماقم  رد  دنریذپ و  یمن  ار  يراکشآ 

نآ ياج  هب  و  درب ، یمن  راـک  هب  ار  یلوم »  » هملک ریدـغ  هبطخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  رگا  دومرف : یم  ناـگرزب  زا  یکی 
دـندمآ و یم  رب  هیجوت  ماقم  رد  تنـس  لها  زاب  تسا ،» هفیلخ  نم  زا  دـعب  یلع  نیا  : » دومرف یم  درک و  یم  لامعتـسا  ار  هفیلخ »  » ظفل
زا دـعب  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسا و  هفیلخ  نم  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دـنتفگ : یم 

« هفیلخ  » هملک لامعتسا  زا  ترضح  دارم  اریز  میراد ، لوبق  مراهچ  هفیلخ  ناونع  هب  ار  وا  مه  ام  دش و  هفیلخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
نیا هک  دهدب  هدنیآ  زا  ربخ  هتساوخ  ترضح  ینعی  ءاشنإ ، هن  هدوب  رابِخا 

 . ج 5 ص 228 ریثا : نبا  هیاهنلا ، - 1
.40 هبوت : انَعَم .» هّللا  َّنِا  ْنَزحَت  ِِهبِحاِصل ال  ُلوقَی  ِْذا  ِراغلا  ِیف  امُه  ِْذا  ِنیَْنثا  َِیناث  - » 2
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دـشاب هدومرف  ترـضح  نآ  هک  دوش  یمن  يا  هدافتـسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  شیاـمرف  زا  دـش و  دـهاوخ  هفیلخ  نم  زا  دـعب  یلع 
!!!؟ تسا نم  لصفالب  هفیلخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

تسا و هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نیـشناج  هفیلخ و  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نییعت  ریدـغ ، هبطخ  دافم  عوضوم و  نیاربانب 
تداهش هب  ترضح  نآ  اریز  تسین ؛ سوه  اوه و  رس  زا  هاگ  یناطیش و  تائاقلا  زج  يزیچ  هراب  نیا  رد  یتاهبـش  نینچ  ندومن  حرطم 

هللا یلصربمایپ  زا  دعب  نیـشناج  هفیلخ و  ناونع  هب  درف  نیرتهب  اه ، یگتـسیاش  تالامک و  لئاضف و  عیمج  ندوب  اراد  لیلد  هب  خیرات و 
.تسا هدوب  هلآو  هیلع 

ماما نیرخآ  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  یفرعم   : 2

َّنِا الَا َو  : » دـیامرف یم  دزادرپ و  یم  دوخ  نیـشناج  هفیلخ و  ماـما و  نیرخآ  یفرعم  هب  هبطخ ، رگید  زارف  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
َیِلا ُهنِم  ِلـسَّنلا  ِیف  َُّمث  ٍِّیلَع  یف  َُّمث  َِّیف  ِهَّللا  َنِم  ُروـّنلا  : » دـیامرف یم  رگید  زارف  رد  (1) و  «. مالـسلا هیلع  ِيِدهَملا  َِمئاقلا  اَّنِم  ِهَِّمئَالا  َمَتاخ 

(2) «. مالسلا هیلع  ِيِدهَملا  ِِمئاقلا 

ریدغ ریغ  رد  شنادنزرف  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  یفرعم 

هعقاو هجحلا و  يذ  مهدجیه  زور  هب  یصاصتخا  نیشناج ، هفیلخ و  ناونع  هب  شراوگرزب  نادنزرف  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  یفرعم 
ریاس مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  دوخ  لصفالب  هفیلخ  یفرعم  هب  هدیدع  دراوم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هکلب  درادن ؛ مخ  ریدـغ 

ثیدح هب  روهشم  فورعم و  نیثدحم ، حالطصا  رد  ثیدح  نیا  هک  تسا ؛ هتخادرپ  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  ات  دوخ  نانیـشناج 
.دنا هدومن  لقن  فلتخم  تارابع  ظافلا و  اب  ار  ثیدح  نیا  هصاخ  هماع و  و  تسا ، رشع » ینثا  »

 . ج 1 ص 63 یسربط : جاجتحا ، - 1
 . ج 1 ص 214 ریدغلا : لقن  هب  انب  يربط ، هیالولا ، باتک  - 2
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هک دـنا  هدومن  لـقن  لکـش  نیدـب  ار  رظن  دروم  ثیدـح  هدوـملا  عیباـنی  رد  یفنح  يزودـنق  نیطمـسلا و  دـئارف  رد  ینیوَـمَح  هلمج  زا 
: لیق .يَدلَو  مُهُرِخآ  یخَا َو  مُُهلَّوَا  َرَشَع ، انثا  يدَعب  ِقلَخلا  یَلَع  ِهَّللا  ُجَجُح  یئایِصوَا َو  یئاِیلوَا َو  َّنِا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
ًاروَج َو تَِئُلم  امَک  ًالدَع  ًاطِسق َو  اهُألمَی  يذَّلا  ُّيِدهَملا  لاق : َكُدلُو ؟ نَمف  لیق : .ٍِبلاط  یبَا  ُنب  ُِّیلَع  لاق : َكوخَا ؟ نَم  هَّللا ، لوسر  ای 

نیرخآ مردارب و  نانآ  نیتسخن  هک  دوب ، دنهاوخ  رفن  هدزاود  نم  زا  دعب  قلخ  رب  ادـخ  ياه  تجح  نم و  ءایـصوا  ءافلخ و  : » (1)« ًاملُظ
.تسا مدنزرف  نانآ 

یسک نامه  يدهم  دومرف : تسیک ؟ امش  دنزرف  دش : هتفگ  بلاط ؟ یبا  نب  یلع  دومرف : تسیک ؟ امش  ردارب  هَّللا ، لوسر  ای  دش : هتفگ 
.دشاب هدش  رپ  متس  روج و  زا  هک  نانچ  مه  دیامن ، رپ  داد  لدع و  زا  ار  ایند  هک 

هب هراشا  هدرک و  حیرصت  دوخ  زا  دعب  ءایصوا  ءافلخ و  ندوب  رفن  هدزاود  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  فیرـش ، ثیدح  نیا  رد 
.تسا هدومن  اهنآ  نیرخآ  نیلوا و  مان 

دوخ يرهاظ  تفالخ  نامز  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  هلئـسم  نیا  نوماریپ  ام  ثحب  هلاقم ، نیا  عوضوم  تبـسانم  هب  لاح 
یم رارقرب  دوخ  روهظ  نامز  رد  ار  داد  لدـع و  تیفیک  هچ  هب  زین  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  درک و  رارقرب  هنوگچ  ار  یعاـمتجا  تلادـع 

.دنک

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  رصع  رد  یعامتجا  تلادع 

الاب مدرم  نیب  یتیاـضران  جوم  تفریذـپ ، تروص  يو  طـسوت  هک  اـه  ضیعبت  اـه و  یتلادـع  یب  رطاـخ  هب  ناـمثع  تفـالخ  ناـمز  رد 
هیلع نینمؤملاریما  اب  هک  دـندمآرب  ددـص  رد  نامثع ، ندـش  هتـشک  زا  دـعب  .دـندومن  وا  نتـشک  هب  مادـقا  مدرم  هک  يدـح  رد  تفرگ ،

غالبا مخ و  ریدغ  نایرج  هک  تسا  نآ  هداد  خر  خیرات  رارکت  رد  هک  یبیجع  قافتا  نسح  .دنیامن  تعیب  مالسلا 

 . باب 78 ص 536  یفنح : يزودنق  هدوملا ،  عیبانی  هرامش 562 ؛  ج 2 ص 312  ینیومح : نیطمسلا ، دئارف  - 1
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دماشیپ هعقاو ، نیا  زا  لاس  تشذگ 25  زا  دعب  و  تسا ، هدوب  هجح  يذ  زور 18  رد  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يوس  زا  تماما 
يذ ینعی 18  زور  نیمه  اب  فداصم  زین  نیملـسم ، هفیلخ  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  مدرم  تعیب  تساوخرد  نامثع و  لتق 

.تسا هدوب  هجح 

، یمالسا هعماج  تماما  تفالخ و  يادتبا  نامه  زا  اّما  دمآ ، راک  يور  یمالسا  تما  هنادازآ  تعیب  رارـصا و  اب  ترـضح  نآ  ماجنارس 
هک اریز  مشاب ، امـش  ریما  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  مشاب  امـش  ریزو  نم  رگا  هک  ارچ  دیورب ، يرگید  غارـس  دـینک و  اهر  ارم  دومرف : اهراب 

مهاوـخ ارجا  هب  یقیقح  روـط  هب  تسا ، مدوـخ  داـهتجا  يوـبن و  ّتنـس  نآرق و  زا  ذَّختم  هـک  ار  یعقاو  مالـسا  مریذـپب  ار  تراـما  رگا 
رد هچرگا  دـنادرگ ، مهاوخ  رب  ناش  یلـصا  ناـکلام  هب  ار  هدـش  عییـضت  قوقح  همه  و  درک ، مهاوخن  ار  یـسک  هظحـالم  تشاذـگ و 

يایاطع زا  هچنآ  دـنگوس ! ادـخ  هب  : » (1)« ُُهتدَدََرل ُءامِالا ، ِِهب  َِکُلم  َو  ُءاسِّنلا ، ِِهب  َجِّوُُزت  دَـق  ُُهتدَـجَو  َول  ِهَّللاَو   » .دـشاب ناتنارـسمه  نیباـک 
هب ار  ینانز  هچرگا  منادرگ ؛ یم  زاب  شبحاص  هب  مبایب -  رگا  هدیـشخب -  نآ  نیا و  هب  نیملـسم  لاملا  تیب  زا  هدوهیب  هچنآ  ناـمثع و 

«! دنشاب هدیرخ  نآ  اب  ار  ینازینک  ای  هتسب و  نیباک  نآ 

لوق هب  .دادرارق و  دوخ  راک  يانبم  هیاپ و  ار  تلادع  دناشوپ و  لمع  هماج  دوخ  ياهراعـش  هب  شتموکح  زاغآ  نامه  زا  ترـضح  نآ 
(2) «. ِهَّیِعَّرلا ِیف  َلَدَع  ِهَّیِوَّسلِاب َو  َمَّسَق  : » ناخّروم

ماع و دزنابز  ترـضح  نآ  تلادع  .دیـسر  تداهـش  هب  تدابع  بارحم  رد  تلادـع ، قیقد  يارجا  رطاخ  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هک ینامز  ات  دیدن ، دوخ  هب  دیاش  دیاب و  هک  هنوگ  نآ  ار  تلادع  يوب  گنر و  هعماج  رگید ، مه  ترـضح  نآ  زا  سپ  هدش و  صاخ 

یحور و نامز  ماما  مظعالا  هَّللا  هیقب  ترضح  ناهج ، رتسگ  تلادع  دنک و  هدارا  دنوادخ 

 . هبطخ 15 هغالبلا : جهن  - 1
 . ج 2 ص 113 هباحصلا : هایح  - 2
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.دنیامن داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  دنوش و  امرف  فیرشت  هادفلا  همدقم  بارتل  نیملاعلا  حاورا 

مالسلا هیلعدوعوم  يدهم  رصع  رد  یعامتجا  تلادع 

لیاضف مامت  زا  رود  يا  هعماج  رد  هجنکـش  جـنر و  لمحت  اب  لاـس  لوط 23  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  یعامتجا  تلادـع  نآ 
رد تلادع  هوسا  تداهـش  اب  تخاب و  گنر  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تفالخ  شریذـپ  مدـع  رطاخ  هب  هنافـسأتم  درک ، داجیا  یناسنا 

.دش ناهنپ  كاخ  رد  زین  یعامتجا  تلادع  هفوک  دجسم  بارحم 

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  هک  يریـشمش  نامه  اـب  نیارباـنب  .تلادـع  شریذـپ  يارب  مدرم  یگداـمآ  مدـع  ینعی  مالـسلا  هیلع  یلع  لـتق 
موصعم تیب  لها  تلادع  شریذپ  مدع  ینعی  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لتق  دش ! مین  ود  زین  تماما  رکیپ  دروخ  تبرض  مالـسلا 

نالعا ینعی  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لتق  .ناماما  همه  ندـش  نیـشن  هناخ  هراـبود  مدرم و  ناـیم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
فادـها ریـسم  رد  نانآ  هب  یناسر  يرای  دـندش و  هدرب  هیـشاح  هب  مالـسلا  هیلع  نیرهاـط  همئا  هک  دوب  نیا  .دوعوم  تلادـع  اـب  گـنج 

.دیدرگ مورحم  یحو  نادناخ  تلادع  زا  ّتیرشب  دش و  لیطعت  دوعوم  روهظ  زور  ات  ناشدنلب ،

اما دنتشاد ، ار  مالسلا  هیلع  مظعألا  هَّللا  هیقب  ترضح  مما  دوعوم  ناج  دصق  نارگمتـس  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  ماما  تداهـش  زا  سپ 
نآ رهگ ، الاو  ییاه  ناـسنا  شیادـیپ  اـب  اـت  تشاد ، نوصم  تبیغ  هدرپ  تشپ  رد  ار  تماـما  ِنیـسپاو  رهوگ  هناـگی  نآ  لاـعتم  يادـخ 

دنک و یم  ریگناهج  ار  داد  لدع و  دنک  مایق  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  يدهم  یتقو  ور  نیا  زا  .دریگ  لکش  ناهج  رد  ریظن  یب  ِتلادع 
.دشاب هدیدن  ار  شریظن  ناهج  هک  دروآ  یم  ار  یتلادع  نانچ  دریگ و  یم  ارف  ار  اج  همه  وا  تلادع  هنماد 
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نآ ماجرف  مه  تلادـع و  زاـغآ  وا  : » (1)« ُهُرِخآ ِلدَـعلا و  ُلّوَا  : » دـیامرف یم  ترـضح  نآ  فصو  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
: دندومرف مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  فصو  رد  ریدغ  هبطخ  رد  تسا .»

حتاف و .تسوا  ناملاظ  زا  هدنریگ  ماقتنا  تسوا ؛ نایدا  همه  رب  هدنوش  هریچ  دیـشاب ! هاگآ  .تسام  زا  يدهم  ناماما  متاخ  دینک ! هجوت 
یم ار  قح  يایلوا  مامت  ياهب  نوخ  هک  تسوا  .دزاس  یم  دوبان  ار  كرـش  لها  لیابق  رـسارس  هک  تسوا  .تسوا  اهژد  هدـننک  مدـهنم 

هدیزگرب و وا  .دهد  یم  ناونع  یگتـسیاش  ساسا  رب  ار  یـسک  ره  هک  تسوا  .دناشون  یم  شناد )  ) فرژ يایرد  زا  هک  تسوا  .دریگ 
.تساهنآ رب  طیحم  مولع و  همه  ثراو  وا  .تسا  دنوادخ  بختنم 

يأر و رد  يراوتـسا  دشر و  ياراد  هک  تسوا  .دهد  یم  یهاگآ  وا  هب  ِنامیا  ِقیاقح  زا  دهد و  یم  ربخ  شراگدنوادخ  زا  هک  تسوا 
وا زا  دـعب  تسا و  یقاب  تجح  وا  .دـنا  هداد  هدژم  وا  هب  نیـشیپ  ناماما  لـبق و  ناربماـیپ  هدـش و  راذـگاو  وا  هب  نید  روما  .تسا  لـمع 

مکاـح دـنوادخ و  ّیلو  وا  .دوش  یمن  زوریپ  بلاـغ و  وا  رب  یـسک  وا ، دزن  زج  تسین  يرون  وا و  اـب  رگم  تسین  یّقح  .تسین  یتّـجح 
(2) .تسا رارسا  رهاوظ و  رد  راگدنوادخ  نیما  قیالخ و  رب  یهلا 

: دنک یم  فیصوت  نینچ  ار  مالسلا  هیلعدوعوم  يدهم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يرگید  تیاور  رد  نینچمه 

ًالدَـع َو اهألمَی  یمـسا  ُهُمْـسا  ُئِطاُوی  يدـلُو  نِم  ًالُجَر  ِهیف  ُهَّللا  َثَعبَی  یّتَح  َموَیلا  َِکلذ  ُهَّللا  َلَّوََطل  ٌدِـحاو  ٌموَی  ِّالا  اینُّدـلا  َنِم  َقبَی  َمل  َول 
زا دنامن  رگا  (: » (3)« ًاروَج ًاملُظ َو  تَِئُلم  امَک  ًاطِسق 

.قودص خیش  نیدلا  لامک  زا  لقن  هب  ج 1 ص 148 ،  یناهفصا : يوسوم  یقت  دمحم  مراکملا ، لایکم  - 1
 . 64 ج 1 ص 63 _  یسربط : دمحا  روصنموبا  جاجتحالا ، - 2

لاس 1313 رصم ، عبط  ج 1 ص 99  لبنح : نب  دمحا  دنـسم ، تسا : هدـمآ  ریز  عبانم  رد  فلتخم  تارابع  ظافلا و  اب  ثیدـح  نیا  - 3
: یجنلبش راصبالا ، رون  رصم ؛ عبط  ج 4 ص 107 ،  دواد : یبا  ننس  ق.ه ؛  لاس 1342  یلهد ، عبط  ج 2 ص 46 ،  يذمرت : ننس  ق.ه ؛ 

رابخا یف  رردلا  دقع  ص 488 ؛  يزوج : نب  طبس  صاوخلا ، هرکذت  ص 432 ؛  یفنح ، يزودنق  هدوملا } ، عیبانی  باب 2 ص 154 ؛ 
 : قودص خیش  نیدلا ،  لامک  ج 5 ص 404 ؛  لامعلا : زنک  بختنم  ص 56 ،  یقشمد : ییحی  نب  فسوی  مالسلا ،  هیلع  رظتنملا  مامالا 

: یلعی یبا  دنسم  ج 4 ص 558 ؛  يروباشین : مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  لاس 1380 ش ؛ ثیدحلا  راد  عبط  ج 1 ص 537 ، 
ج راونالا : راحب  باب 321 ؛  هبیش ، یبا  نبا  فنصملا ، 291 ح 6874 ؛  ج 8 ص 290 ،  ناّبح : نبا  حیحص  ح 987 ؛  ج 2 ص 274 ، 

 . باب 1 ح 22 51 ص 82 ، 
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ار نیمز  .تسا  نم  مسا  وا  مسا  هک  دنک  جورخ  نم  دالوا  زا  يدرم  ات  دنک  یم  ینالوط  ار  نآ  دـنوادخ  زور ، کی  رگم  راگزور  رمع 
«. دشاب هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  درک  دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ 

مالسلا هیلع  هَّللا  هیقب  ترضح  تسد  هب  نیمز  هرک  يور  رب  یعامتجا  تلادع  داجیا  هب  هراشا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیاور  نیا  رد 
.دراد

مِِهتوُیب َفوَج  ُُهلدَع  مِهیَلَع  َّنَلُخدََیل  ِهَّللا  َو  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ریگارف  تلادع  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
«. ددرگ یم  لخاد  امرس  امرگ و  هک  نانچ  دوش  یم  دراو  ناشیاه  هناخ  رد  وا  تلادع  دنگوس ، ادخ  هب  : » (1)« ُّرَقلا ُّرَحلا َو  ُلُخدَی  امَک 

مکح و  دوش ، یم  مکاـح  يرگداد  داد و  ناـگمه  ناـیم  رد  دیـشچ و  دـنهاوخ  ار  تلادـع  نیریـش  معط  مدرم  دوـعوم  تموـکح  رد 
یم زیزع  ناکین  .دـندرگ  یم  نایاورنامرف  ناگتـسبلد  تیعر  و  تیعر ، ناتـسود  نامکاح و  .ددرگ  یم  يراـج  دارفا  ناـیم  رد  يدواد 

.وربآ یب  ناگرهچود  دنوش و  یم  دنموربآ  نادنمرواب  .ماندب  نادساف  دندرگ و  یم  دنلبرس  ناحلاص  .راوخ  نارورش  دنوش و 

هب هچرگ  دوش ، یم  هداد  سپ  زاب  یقح  بحاص  ره  قح  .دوش  یم  هدناتـس  زاب  اه  تلم  هدش  لامیاپ  قوقح  مامت  دوعوم  تموکح  رد 
: دندومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  مشش  ماما  .دشاب  هدش  بصغ  ناگتشذگ  تسد 

 . ص 297 ینامعن : میهاربا  نب  دمحم  هبیغلا ، باتک  - 1
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(1) .اهَمکُح ٍسفَن  َّلُک  یطُعی  ٍهَنَِّیب ؛ نَع  ُلَأسَی  َدوواد َو ال  لآ  ِهَموکُِحب  ُمُکحَی  یّنِم  ٌدِحاو  َجُرخَی  یّتَح  اینُّدلا  ُبَهذَت  ال 

دـنک و یم  مکح  يدوواد  تموکح  ناس  هب  وا  .دـنک  یم  جورخ  نم  راـبت  زا  يدرم  هکنآ  رگم  دیـسر  دـهاوخن  ماـمتا  هب  ناـهج  نیا 
.دیامرف یم  اطع  ّقح  هب  ار  یسک  ره  مکح  دبلط و  یمن  دنس  كردم و 

، دشابن رضاح  يو  دوس  هب  تداهش  هب  یسک  دوش و  دوبان  كرادم  مامت  دور و  داب  رب  يدرف  قح  رگا  هک  تسا  ینعم  نادب  نخس  نیا 
نآ .دـشابن  یهاوگ  دـهاش و  هچرگا  دسانـش ، یم  ّقحان  زا  ار  ّقح  ینادزی  ماهلا  یهلا و  نارکیب  شناد  اـب  مالـسلا  هیلعدوعوم  يدـهم 
ردپ قح  ای  رهوش  هب  تبسن  نز  قح  هچرگ  دناتس ؛ یم  زاب  نارگمتس  زا  ار  هدیدمتس  نامولظم  داد  دهد و  یم  نامرف  قح  هب  ترـضح 

.دشاب مکاح  رب  تیعر  قح  تیعر و  رب  مکاح  قح  ای  دنزرف  رب 

ندرگ هک  تسا  یتلادـع  نانچ  لـمحت  يارب  مدرم  ندـش  هدومزآ  رـصع ، نآ  ناـمز  لوط  تبیغ و  نارود  هک  تسا  رکذ  ناـیاش  هتبلا 
دوخ دروم  رد  تلادع  مکح  زا  دننارگید و  دروم  رد  تلادع  يارجا  بلاط  مدرم ، مومع  نوچ  تسا ؛ راوشد  سب  يراک  نادب  نداهن 

.دنراد میب  تخس 

اهراشف و هب  ار  شیوخ  سفن  دـنک و  تیبرت  داد  لدـع و  ریـسم  رد  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  ماـما  تبیغ  رـصع  رد  هعیـش  دـیاب  ور  نیا  زا 
: دنا هدومرف  هک  نانچ  دوش ؛ يودهم  تلادع  لمحت  هدامآ  دنک و  مار  بدا  ياه  هنایزات 

(2) .ِهَّللا ِرمَِأب  ُلَمعَی  امَّنِا  ُهَّنِاَف  یَش ٌء  َِکبلَق  یف  َّنَلُخدَی  الَف  ًادِحاو  ًالُجَر  ِلاملا  ِتَیب  یف  ام  َّلُک  یطُعی  ِرمَالا  اَذه  َبِحاص  َتیَأَر  نِا 

 . ص 258 راّفص : نسح  نب  دمحم  تاجردلا ، رئاصب  - 1
 . ج 9 ص 520 یلماع : ّرح  خیش  هعیشلا ، لئاسو  - 2
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يا ههبـش  کش و  تلد  رد  داد  رفن  کی  هب  ار  لاملا  تیب  مامت  مالـسلا ) هیلع  يدهم  ترـضح  ینعی   ) رما نیا  بحاص  هک  يدـید  رگا 
.دنک یم  لمع  ادخ  نامرف  هب  شیاهراک  مامت  رد  وا  هک  اریز  دوشن ؛ دراو 

لدـع شرتسگ  يانب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  ییاج  ناـمه  دـهد ؛ یم  رارق  هفوک  دجـسم  ار  دوخ  تموکح  زکرم  ترـضح  نآ 
هرتسگ .دوش  یم  هرادا  رهـش  نیا  زا  یناهج  دحاو  تموکح  دوب و  دهاوخ  ناهج  روشک  تختیاپ  ناونع  هب  رهـش  نیا  .داهن  ار  شیوخ 

.دندرک یم  یگدنز  رهش  نیا  رد  شاک  يا  هک  درک  دنهاوخ  وزرآ  ناگمه  و  دش ، دهاوخ  اه  گنسرف  رهشنالک  نیا 

نید زا  اه  هیاریپ  ندودز 

رب نآ  ناعفادم  بصاغ و  تفالخ  هاگتسد  هرود  هب  هرود  دش ، فرحنم  شیوخ  یلصا  هاگیاج  زا  یمالسا  تفالخ  ریسم  هک  هاگنآ  زا 
فرحنم شیوخ  تفگـش  ياه  نامرف  روهظون و  نیناوق  اب  یگداس  یلالز و  يراوتـسا و  نآ  زا  ار  ادخ  نییآ  و  دنتـسب ، اه  هیاریپ  نید 

مالعا شیوخ  تفالخ  نارود  رد  رمع  .دنتـشادزاب  ملاـس  تشرـس  ترطف و  اـب  قباـطم  نییآ  هب  يروآ  يور  زا  ار  تیرـشب  و  دـندرک ،
(1) «! تسا عونمم  حاکن  هعتم  يرگید  جح و  هعتم  یکی  هعتم  ود  : » درک

باتک ات  هتفرگ  هراهطلا  باتک  زا  داعم و  ات  هتفرگ  دـیحوت  زا  دـندرک ؛ نوگرگد  ار  يداقتعا  لوصا  لئاسم و  ماـکحا و  همه  نینچمه 
هماع اب  ام  تاکارتشا  هک  دنا  هدش  یعدم  هک  ییاج  ات  میراد  يدایز  تاکرتشم  تنس  لها  اب  ام  دنیوگ : یم  اه  یضعب  هکنیا  .تایدلا 

ص تماما : ثحبم  یچشوق ، دیرجت ، حرش  ج 2 ص 193 ؛  ظحاج : نییبتلا ، نایبلا و  ص 44 ؛  یفوک : دمحا  نب  یلع  هثاغتسالا ، - 1
ج يزار : رخف  ریبک  ریسفت  ج 1 ص 52 ؛  لبنح : نب  دمحا  دنسم ، ج 5 ص 153 ؛  یئاسن : ننس  ج 2 ص 158 ؛  نافرعلا : زنک  484 ؛ 

 . 10 ص 51
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.تسا دودرم  میراد ، فالتخا  ّتنس  لها  اب  ام  لئاسم  دصرد  جنپ  رد  طقف  تسا و  دصرد   95

یَّتَـح تَرِّیُغ  دـق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ِنَنُـس  ُّلُـک  : » دـنک یم  لـقن  ناـسیک  نب  بهو  زا  ّمُـالا »  » فورعم باـتک  رد  یعفاـش 
مناد یمن  نم  : » تفگ هک  هدـش  لقن  هفینحوبا  زا  ار .» زاـمن  یتح  دـنداد  رییغت  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ّتنـس  ماـمت  : » (1)« ُهالَّصلا

هلئسم نیا  رد  هکنیا  يارب  دراد ! یم  هگن  زاب  ای  ددنب  یم  ار  دوخ  نامشچ  زامن  هدجس  رد  مالـسلا ) هیلع  قداص  ماما   ) دمحم نب  رفعج 
هگن زاب  ار  رگید  مشچ  دـندنبب و  ار  دوخ  مشچ  کی  زامن  هدجـس  رد  هک  مهد  یم  روتـسد  مناوریپ  هب  مشاب  هدرک  یتفلاـخم  وا  اـب  مه 

(2)! دنراد

تایرورض لئاسم و  همه  رییغت  مالسلا و  مهیلع  تلاسر  نادناخ  اب  ییورایور  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمشد  يانب  لوا  زور  زا  ینعی 
هب و  تساه ، هیاریپ  تافارخ و  اه و  یگدولآ  نیا  زا  مالسا  نتساریپ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ياه  تلاسر  زا  یکی  اذل  .تسا  هدوب  نید 

هدـش دـیدج » نید   » هب ریبعت  يزاسون  نیا  زا  تاـیاور  زا  يا  هراـپ  رد  ور  نیا  زا  .تسا  مالـسا  دنمهوکـش  ياـنب  يزاـسون  رگید  ریبعت 
.تسا

مئاق هک  یماگنه  : » (3)« ٍدیدَج ٍءاضَق  ٍهَدیدَج َو  ٍهَّنُس  ٍدیدَج َو  ٍباتِک  ٍدیدَج َو  ٍرمَِأب  ُموقَی  َجَرَخ  اِذا  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
«. دروآ یم  دوخ  اب  يدیدج  يرواد  دیدج و  شور  دیدج و  باتک  دیدج و  رما  دنک  جورخ 

ام ُمِدهَی  َلاق : ُریسَی ؟ ٍهَریس  ِّيَِاب  ُّيِدهَملا  َجَرَخ  اِذا  ُتلُقَف : مالسلا  هیلعِرقابلا  ِِّیلَع  ِنب  ِدَّمَُحم  رَفعَجابَا  ُتلأَس  لاق : ءاطع  نب  هَّللادبع  نع  و 
(4) «. ًادیدَج َمالسِالا  ُِفنأَتسَی  هلآو َو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوسَر  َعَنَص  امَک  ُهَلبَق ،

 . ج 1 ص 269 مالا : - 1
 . ج 1 ص 50 باقلالا : ینکلا و  - 2

 . ج 5 ص 165 یلماع : ّرح  خیش  هادهلا ، تابثا  - 3
 . ص 287 موس : باب  یقشمد ، ییحی  هب  فسوی  مالسلا ،  هیلع  رظتنملا  مامالا  رابخا  یف  رردلا  دقع  - 4
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رد مالـسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟ شجورخ  ماگنه  هب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  هریـس  درک : لاؤس  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ءاطع  نب  هَّللادـبع 
اه تعدب  زا  شلبق  ام  هچنآ  هک  تروص  نیا  هب  .تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هریس  مالسلا  هیلع  يدهم  هریـس  : » دومرف باوج 
ار مالسا  نامز  نآ  رد  ینعی  دنک .» یم  اپرب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ّتنـس  هب  ًادیدج  ار  مالـسا  هرابود  دنک و  یم  دوبان  تسه 
رد .دهن  یم  انب  دیدج  ون و  ًالماک  ییانب  ییوگ  هک  دروآ ، یم  نوریب  تسردان  ریـسافت  اه و  فیرحت  تافارخ و  هوبنا  يالبال  زا  نانچ 

: دیناوخ یم  هبدن  ياعد  رد  هطبار  نیمه 

ییُحم َنیَا  ِهِدودُـح ؟ ِباـتِکلا َو  ِءاـیحِال   ِ ُلَّمَؤُملا َنیَا  ِهَعیرَّشلا ؟ ِهَّلِملا َو  ِهَداـعِال   ِ ُرَّیَخَتُملا َنیَا  ِنَنُّسلا ؟ ِضئارَفلا َو  ِدـیدجَِتل  ُرَخَّدُـملا  َنیَا 
؟(1) ِِهلهَا ِنیّدلا َو  ِِملاعَم 

؟ تعیرـش نییآ و  ندـینادرگرب  يارب  هدـش  رایتخا  هکنآ  تساجک  تاّبحتـسم ؟ تابجاو و  دـیدجت  يارب  هدـش  هریخذ  هکنآ  تساجک 
؟ نید لها  نید و  راثآ  هدننک  هدنز  تساجک  نآ ؟ دودح  نآرق و  ندرک  هدنز  يارب  دور  یم  وزرآ  هکنآ  تساجک 

يازـس هب  ار  نیملاـظ  و  دریگب ، ار  نادیهـش  نوخ  ماـقتنا  دوـش و  رهاـظ  ملاـع  راـگدرورپ  رما  هب  یقیقح  مقتنم  هک  يزور  نآ  دـیما  هب 
! دیامن هئارا  مدرم  هب  ار  یعقاو  نید  دیادزب و  نید  زا  ار  اه  هیاریپ  و  دیامن ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  یتیگ  رسارس  دناسرب و  ناشلامعا 

ِهَداقلا َِکتَعاط َو  یِلا  ِهاعُّدلا  َنِم  اهیف  اُنلَعجَت  ُهَلهَا َو  َقافِّنلا َو  اَِهب  ُّلُِذت  ُهَلهَا َو  َمالسِالا َو  اَِهب  ُّزُِعت  ٍهَمیرَک  ٍَهلوَد  یف  َکَیِلا  ُبَغَرن  ّانِا  َّمُهَّللا 
.َِکلیبَس یف 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  تسد  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هار  لیمکت 

ات دیشوک  داهن ، یم  انب  ار  دوخ  تموکح  ياه  هیاپ  هنیدم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  یماگنه 

.هبدن ياعد  - 1
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ینامـسآ ار  نانآ  ینیمز  ياه  لد  دروآ و  رون  هب  تاملظ  زا  ار  مدرم  .دـیامن  یلهاـج  گـنهرف  نیزگیاـج  ار  یهلا  دـیدج و  گـنهرف 
ریدـغ مان  هب  یناکم  رد  هجح  يذ  مهدـجه  زور  رد  دومن ، تیدـبا  هاگیاج  یقاب و  ناهج  هب  تلحر  گـنهآ  هک  مه  ناـمز  نآ  .دـنک 

رادمامز وا  زا  سپ  هک  داد  ادن  دنلب  دایرف  اب  مدرم ، عمج  رد  دروآ و  الاب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسد  دـنوادخ ، نامرف  هب  مخ ،
ددرگ يوق  دنمونت و  مالسا  ياپون  لاهن  دیسرب و  تداعس  هب  ات  دینک  وریپ  وا  زا  .تسا  مالسلا  هیلع  یلع  مالـسا  تما  رالاس  ناوراک  و 

.دنیشنب راب  هب  و 

يا هجح  يذ  مهدجه  زور  رد  لاس  جنپ  تسیب و  زا  سپ  و  دـنتفر ، رگید  ییوس  تمـس و  هب  راوگرزب ، نآ  تداهـش  زا  سپ  مدرم  اما 
.دنیامن تمادن  راهظا  دوخ  یلبق  میمصت  زا  دنریذپب و  ار  شتماما  تماعز و  ات  دندروآ  يور  یقیقح  هفیلخ  هب  رگید 

يا هعماج  دیشوک  دوب ، یلخاد  نانمشد  ناقفانم و  ياه  ترارش  زا  راشرـس  هک  شا  هلاس  جنپ  تموکح  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
زامن بارحم  رد  دنتـساوخن و  مدرم  مه  زاب  هک  فیح  اما  دزاس ، انـشآ  ییادخ  هنالداع  تموکح  اب  ار  مدرم  دهن و  انب  تلادـع  هیاپ  رب 

.دندناسر شتداهش  هب  تلادع  مرج  هب 

یم نخـس  مالـسلا  هیلع  نسحلا  نب  تجح  ترـضح  ماـما  نیرخآ  زا  هک  هاـگنآ  هیریدـغ ، هبطخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
رب ام  داقتعا  .درامش  یمرب  لدع  هناخ  هب  هناخ  شرتسگ  دریگ ، یم  تروص  ترـضح  تسد  هب  هک  ار  یمهم  ياهراک  هلمج  زا  دیوگ ،

معط درب و  دهاوخ  نایاپ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شراوگرزب  ّدـج  مامت  همین  هار  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هک  تسا  نآ 
.زور نآ  دیما  هب  .دناشچ  دهاوخ  ناهج  مدرم  همه  هب  ار  تلادع 

روهظ رصع  رد  ریدغ  www.Ghaemiyeh.comیلجت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 217 

http://www.ghaemiyeh.com


198 ص :

ذخآم عبانم و 

.نآرق  . 1

.هغالبلا جهن   . 2

.ق 1425 لوا ، پاچ  توریب ، یملعا ، رشان : یلماع ، ّرح  نسح  نب  دمحم  هادهلا ، تابثا   . 3

.ییافص لیئاکیم  نید ، زا  يرازبا  هدافتسا   . 4

.نابصلادمحم نیبغارلا ، فاعسإ   . 5

.ق 1418 1998 م ، هکم ، یطویسلا ، رکب  یبا  نب  نمحرلادبع  نیدلا  لالج  ناقتالا ،  . 6

.ق  1403 لوا ، پاچ  دهشم ، یضترم ، رشان : یسربط ، روصنم  وبا  یلع  نب  دمحا  جاجللا ، لها  یلع  جاجتحالا   . 7

 . 1373 ش یملعا ، نارهت ، یفوک ، مساقلاوبا  یلع  هثالثلا ، عدب  یف  هثاغتسالا   . 8

، یلوالا عبط  لـیجلا ، راد  توریب ، يواـجبلا ، دـمحم  یلع  قیقحت  ّربلادـبع ، نبا  فسوی  رمعوبا  باحـصالا ، هفرعم  یف  باـعیتسالا   . 9
.ق  1412

 . 1389 ش مق ، ام ، لیلد  يرجشلا ، هَّللاب  دشرملا  هیسیمخلا ، یلامالا   . 10

 . 1408 ق توریب ، فراعملا ، هبتکم  یقشمد ، ریثک  نب  ورمع  نب  لیعامسا  ءادفلاوبا  هیاهنلاو ، هیادبلا   . 11

.ق  1366 هرهاق ، هماقتسالا ، هعبطم  ظحاج ، رحب  نب  ورمع  نامثعوبا  نییبتلاو ، نایبلا   . 12

.مصاع وبا  هنُّسلا ،  . 13

.توریب رکفلاراد ، توریب و  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  یبلحلا ، نیدلا  ناهرب  نب  یلع  هیبلحلا ، هریسلا   . 14

.نارهت ینانمس ، نیدلا  ءالع  مراکملا  وبا  خیش  هولخلا ، لهال  هورعلا   . 15

.ق 1397 لوا ، پاچ  نارهت ، قودص ، رشن  رشان : ینامعنلا ، میهاربا  نب  دمحم  بنیز  یبا  نبا  هبیغلا ،  . 16

.ینالطسق نیدلا  باهش  هیندّللا ، بهاوملا   . 17
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.میعن وبا  مالسلا ، هیلع  یلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  باتک  نم  لعتشملا  رونلا   . 18

 . 1421 ق ضایر ، يزوج ، نبا  راد  يرزجلا ، ریثالا  نب  تاداعسلا  یبا  نیدلا  دجم  هیاهنلا ،  . 19

ثارتلا ءایحإ  راد  رـشان : یقت ، دمحم  نب  رقاب  دمحم  یـسلجم ، مالـسلا ، مهیلعراهطالا  همئالا  رابخالا  رردل  هعماجلا  راونالا  راحب   . 20
.ق  1403 مود ، پاچ  توریب ، یبرعلا ،

هیآ هبتکم  رشان : یلعـسابع ، نب  نسحم  یغاب ، هچوک  ححـصم : ققحم و  راّفـصلا ، نسحلا  نب  دمحم  رفعج  وبا  تاجردلا ، رئاصب   . 21
.ق  1404 مود ، پاچ  مق ، یفجنلا ، یشعرملا  هَّللا 

.یبرغملا نودلخ  نب  نمحرلادبع  نودلخ ، نبا  خیرات   . 22

.ق  1424 توریب ، یبرعلا ، باتکلا  راد  یبهذلا ، دمحا  نب  دمحم  نیدلا  سمش  مالعالاو ، ریهاشملا  تایفو  مالسالا و  خیرات   . 23

 . 1349 ق هیبرعلا ، هبتکملا  ب  هرها ، یجناخلا ، هبتکم  يدادغبلا ، بیطخلا  یلع  نب  دمحا  رکبوبا  دادغب ، خیرات   . 24

.م توریب 1995  رکفلاراد ، رکاسع ، نبا  نسح  نب  مساقلاوبا  قشمد ، هنیدم  خیرات   . 25

 . 1418 ق مق ، یضرلا ، فیرشلا  تاروشنم  يزوجلا ، نبا  طبس  یلغزق  نب  فسوی  صاوخلا ، هرکذت   . 26

156 ص :

، هیملعلا بتکلا  راد  رشان : نیدلا ، سمش  نیسح  دمحم  قیقحت : یقشمد ، ریثک  نبا  ورمع  نب  لیعامسا  ءادفلاوبا  ریثک ، نبا  ریسفت   . 27
.ق  1419، لوا پاچ  توریب ، نوضیب ، یلع  دمحم  تاروشنم 

.يدروام نسحلا  یبا  يدرواملا ، ریسفت   . 28

، دمحم یفاشلادبع  مالـسلادبع  قیقحت : یـسلدنا ، هیطع  نبا  قحلادـبع  یـضاق  زیزعلا ، باتکلا  ریـسفت  یف  زیجولا  ررحملا  ریـسفت   . 29
.ق  1422 لوا ، پاچ  توریب ، هیملعلا ، بتکلاراد  رشان :

لاس 1404 مق ، یفجن ، یشعرم  هَّللا  هیآ  هناخباتک  رـشان : یطویـسلا ، رکب  یبا  نب  نمحرلادبع  نیدلا  لالج  روثنملا ، ّردلا  ریـسفت   . 30
.ق
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راد رـشان : یطع ، يرابلادـبع  یلع  قیقحت : یـسولآلا ، دوـمحم  نیدـلا  باهـش  میظعلا ، نآرقلا  ریـسفت  یف  یناـعملا  حور  ریـسفت   . 31
.ق 1415 لوا ، پاچ  توریب ، هیملعلا ، بتکلا 

.ق  1412 لوا ، پاچ  توریب ، هفرعملا ، راد  رشان : يربط ، ریرج  نب  دمحم  رفعجوبا  يربط ، ریسفت   . 32

 . 1371 ش نارهت ، ریطاسا ،  يزارلا ، رمع  نب  دمحم  نیدلا  رخف  يزار ، رخف  ریبک  ریسفت   . 33

.یبهذلا دمحا  نب  دمحم  نیدلا  سمش  كردتسملا ، صیخلت   . 34

.ق  1420 توریب ، هلاسرلا ، هسسؤم  يولهدناک ، فسوی  دمحم  هباحصلا ، هایح   . 35

.ش  1348 مق ، یئابطابط ، یمیکح ، دمحم  لحاس ، رجف  رد   . 36

تیبلا لآ  هسسؤم  رشان : فصآ ، یـضیف ، ححـصم : ققحم و  یبرغم ، یمیمت  دمحم  نب  نامعن  یـضاق  هفینحوبا  مالـسالا ، مئاعد   . 37
.ق  1385 مود ، پاچ  مق ، مالسلا ، مهیلع 

.یبهذلا دمحا  نب  دمحم  نیدلا  سمش  هالوم ، تنک  نم  ثیدح  قرط  یف  هلاسر   . 38

.ق 1305 نارهت ، یلازغ ، دماحوبا  نیملاعلا  ّرس   . 39

.توریب رکفلاراد ، یناتسجس ، ثعشا  نب  نامیلس  دواد ، یبا  ننس   . 40

.یئاسن بیعش  نب  دمحا  یئاسنلا ،" ننس   . 41

.توریب رکفلاراد ، يذمرت ، یسیع  نب  دمحم  يذمرت ، ننس   . 42

.یمجن قداص  دمحم  نیحیحص ، رد  يریس   . 43

هَّللا هیآ  هبتکم  رـشان : لـضفلاوبا ، دـمحم  میهاربا ، ححـصم : ققحم و  دـیدحلا ، یبا  نب  دـماحوبا  نیّدـلازع  هغـالبلا  جـهن  حرـش   . 44
.ق 1404 لوا ، پاچ  مق ، یفجنلا ، یشعرملا 

.نابلب نب  یلع  نیدلا  ءالع  ناّبح ، نبا  حیحص   . 45

.یمثیهلا رجح  نب  دمحم  نب  دمحا  سابعلاوبا  هقرحملا ، قعاوص   . 46

.ش 1374 مق ، حیاصن ، یملس ، یعفاش  یسدقم  ییحی  نب  فسوی  رظتنملا ، مامإلا  رابخأ  یف  رردلا  دقع   . 47
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.يراصتنا حلاصلادبع  مُخ ، ریدغ   . 48
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.توریب هیملعلا ، بتکلاراد  ینالقسعلا ، رجح  نب  دمحا  نیدلا  باهش  يراخبلا ، حیحص  حرش  یف  يرابلا  حتف   . 49

.1378 نارهت ، دوواد ، یناسارخلا ، ینیوجلا  دمحم  نب  میهاربا  نیطمسلا ، دئارف   . 50

.نایجنرب لالج  رتکد  روهظ ، رصع  رد  ناهج  ندمت  گنهرف و   . 51

.يربط ریرج  نب  دمحم  رفعج  وبا  هیالولا ، باتک   . 52

.یعفاشلا یجنگلا  فسوی  نب  دمحم  هَّللادبعوبا  بلاطلا ، هیافک   . 53

1395 مود ، پاچ  نارهت ، هیمالـسا ، رـشان : یمقلا ، هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک   . 54
.ق

.نارهت پاچ  یمق ، سابع  خیش  جاح  باقلالا ، ینکلا و   . 55

.یناهفصا میعنوبا  ظفاح  مالسلا ، هیلع  یلع  یف  نآرقلا  نم  لزنام   . 56

.ق  1422 توریب ، هیملعلا ، بتکلا  راد  یمثیهلا ، نامیلس  نب  رکب  یبا  نب  یلع  نیدلا  رون  دئاوفلا ، عبنم  دئاوزلا و  عمجم   . 57

.يراق دمحم  ناطلس  نب  یلع  الم  حیباصملا ، هاکشملا  حرش  یف  حیتافملا  هاقرم   . 58

.توریب يروباشین ، ، مکاح  هَّللادبع  نب  دمحم  نیحیحصلا ، یلع  كردتسم   . 59

.م  1998 توریب ، هیملعلا ، بتکلاراد  یمیمتلا ، ینثملا  نب  یلع  نب  دمحا  یلصوملا ، یلعی  یبا  دنسم   . 60

.ینابیش لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا  دنسم ،  . 61

.ق هعبط 1333 دنه ، فراعملا ، هرئاد  يواحط ، رفعجوبا  راثآلا ، لکشم   . 62

.یئبمب هیفلسلا ، راد  هبیش ، یبا  نب  دمحم  نب  هَّللادبع  هبیش ، یبا  نبا  فنصم   . 63

.ق  1390 نیلقثلاراد ،؟ تاراشتنا  نارهت : مئاق ؛ رهم  ناهفصا : یناهفصا ، يوسوم  یقت  دمحم  مراکملا ، لایکم   . 64

.ش 1387 دهشم ، راگتسر ، یعفاش ، یلزاغم  نبا  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مامإلا  بقانم   . 65

.مق یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  یمزراوخ ، یفنح  دمحا  نب  قفوملا  بقانملا ،  . 66
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.يدنه یقتم  یلع  نیدلا  ءالع  لامعلا ، زنک  بختنم   . 67
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.یثراح یشخدب  دمحم  ظفاح  مالسلا ، مهیلعراهطالا  تیبلا  لها  بقانم  نم  حص  امب  راربالا  لزن   . 68

یب ات  یب  مق ، یبرقلا ، يوذ  یعفاشلا ،  یجنلبشلا  نسح  نب  نمؤم  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصراتخملا  یبنلا  لآ  بقانم  یف  راصبالا  رون   . 69
.ان

.ق  1104 توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  یلماع ، ّرح  نسح  نب  دمحم  هعیرشلا ، لئاسم  لیصحت  یلا  هعیشلا  لئاسو   . 70
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یلیلخ يدهم  دمحم  روهظ :  رصع  رد  ریدغ  تیاده  ملع و  یلجت 
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همدقم

تقیقح نطاب و  رد  یلو  ، (1) دنیوگ یم  دوش  عمج  اه  بالیـس  ناراب و  بآ  نآ  رد  هک  اه  نابایب  رد  ییاه  لحم  هب  رهاـظ  رد  ریدـغ 
! تسا همشچرس  هکلب  تسا و  يراج  يا  همشچ  ریدغ  تسین ؛ ریگبآ  هکرب و  ریدغ 

هک هزادنا  نامه  هب  دش  يراج  همشچ  زا  یتقو  بآ  هتبلا  و  دوش ؛ هتـشادرب  همـشچرس  زا  هک  تسا  یبآ  اه  بآ  نیرت  صلاخ  نیرتهب و 
یم بآ  تیهام  رییغت  ببـس  هاگ  هک  ییاه  یـصلاخان  .ددرگ  یم  دایز  نآ  ترودـک  یـصلاخان و  نازیم  تفرگ  هلـصاف  همـشچرس  زا 

.دنک یم  ّرضم  هدافتسا و  لباق  ریغ  ار  نآ  دوش و 

راگدرورپ دزن  هک  تسا  یملع  نآ  و  دشاب ، عفان  ناسنا  يارب  هک  تسا  يزیچ  نآ  صلاخ  بآ  دننام  مه  حیحص  ِملع  تقیقح  لصا و 
نیا زج  دنناسکی ؟ دنناد  یمن  هک  یناسک  اب  دـنناد  یم  هک  یناسک  ایآ  وگب : : » (2)« ٌنیبُم ٌریذَن  اَنَا  امَّنِا  ِهَّللا َو  َدـنِع  ُملِعلا  اَمَّنِا  ُلق  : » تسا
نامه لثم  ای  و  تسین ؛ عفان  ناسنا  يارب  ینعی  تسین  حیحـص  ای  ملع  نیا  زا  ریغ  دنوش .» یم  رکذتم  بان  درخ  نابحاص  اهنت  هک  تسین 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تسین ! بآ  رگید  هدرک و  رییغت  نآ  تیهام  هک  دراد  یصلاخان  ردقنآ  هتفرگ  هلـصاف  همـشچرس  زا  هک  یبآ 
! نادب : » (3)« هُمُّلَعَت ُّقِحَی  ٍملِِعب ال  ُعَفَتُنی  َو ال  ُعَفنَی ، ـال  ٍملِع  یف  َریَخ  ـال  ُهَّنَا  مَلعا  َو  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هب  تیـصو  رد 

«. درادن يدوس  تسین  يریگدای  راوازس  هک  یشناد  و  تشاد ، دهاوخن  يا  هدیاف  دشابن  دنمدوس  هک  یملع 

؟ تساجک دنوادخ  ملع  همشچرس 

نامه ریدغ » « ؟ تساجک دنوادخ  ملع  يارجم  همشچرس و  هک  تساجنیا  لاؤس 

.تسا ریگبآ »  » و هکرب »  » و بالات »  » یسراف نابز  رد  ریدغ »  » هملک لداعم  - 1
 . 50 توبکنع : - 2

ج 1 ج 219. راونالا : راحب  - 3
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.تسا ملع  همشچرس  ریدغ  .تسا  يراج  يا  همشچ  ریدغ  .مینآ  يوجتسج  رد  هک  تسا  یهلا  ملع  همشچرس 

.دیامرف یم  یفرعم  دوخ  ملع  يارجم  هدـش  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  كرابم  بلق  رب  هک  ار  میرک  نآرق  لاعتم  دـنوادخ 
ُهَِکئالَملا ِهِملِِعب َو  َُهلَزنَا  َکـَیِلا  َلَزنَا  اـِمب  ُدَهـشَی  ُهَّللا  ِنِکل  : » لوا هیآ  تسا : هدـمآ  حـضاو  رایـسب  بلطم  نیا  میرک  نآرق  زا  هیآ  هس  رد 

تسا هدرک  لزان  شیوخ  ملع  هب  ار  نآ  وا  .دهد  یم  یهاوگ  هدرک  لزان  وت  رب  هچنآ  هب  ادخ  نکل  : » (1)« ًادیهَش ِهَّللِاب  یفَک  َنودَهشَی َو 
«. تسا یفاک  ادخ  ندوب  هاوگ  و  دنهد ، یم  یهاوگ  زین  ناگتشرف  و 

تباجا ار  امـش  رگا  سپ  : » (2)« َنوِملـسُم ُمتنَا  لَهَف  َوُه  ِّالا  َهِلا  ـال  نَا  ِهَّللا َو  ِملِِعب  َلِزنُا  اـمَّنَا  اومَلعاَـف  مَُکل  اوبیجَتـسَی  َمل  نِاَـف  : » مود هیآ 
؟ دیهن یم  ندرگ  امش  ایآ  سپ  .تسین  وا  زج  يدوبعم  هکنیا  و  تسا ، ادخ  ملع  هب  هدش  لزان  هچنآ  هک  دینادب  دندرکن 

و : » (3)« ٍقاو ٍِّیلَو َو ال  نِم  ِهَّللا  َنِم  ََکل  ام  ِملِعلا  َنِم  َكَءاج  ام  َدـَعب  مُهَءاوهَا  َتعَبَّتا  ِِنَئل  ًاّیبَرَع َو  ًامکُح  ُهاـنلَزنَا  َِکلذَـک  َو  : » موس هیآ 
هنالهاج لیم  وریپ  زاب  دمآ  وت  رب  هک  شناد  ملع و  نیا  اب  رگا  و  میداتـسرف ، یبرع  تحاصف  تمکح و  اب  یباتک  ار  نآرق  ام  نینچ  نیا 

«. تشاد یهاوخن  ادخ  زا  ینابهگن  ددم و  رگید  يدش  اهنآ 

.تسا هدوب  شدوخ  ملع  زا  نآرق )  ) هدرک لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رب  هچنآ  هک  دنک  یم  نایب  دنوادخ  هیآ  هس  نیا  رد 

تسا یش ء  لک  ملع  نآرق  ملع 

ملع مامت  فرظ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  كرابم  بلق  میرک و  نآرق  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن 

.166 ءاسن :  - 1
.14 دوه :  - 2
 . 37 دعر : - 3
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ياه نایب  هراب  نیا  رد  .تسا  یـش ء  لک  ملع  نآرق  ملع  هکلب  تسا ، دودـحمان  وا و  تاذ  نیع  دـنوادخ  ملع  نوچ  دنتـسین ، دـنوادخ 
: دوش یم  رکذ  دروم  دنچ  هنومن  ناونع  هب  .تسا  هدمآ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  میرک و  نآرق  تایآ  رد  ددعتم 

یَـش ٍء َو ِّلُِکل  ًانایِبت  َباتِکلا  َکیَلَع  انلََّزن  ِءالُؤه َو  یلَع  ًادیهَـش  َِکب  اـنئِج  مِهِـسُفنَا َو  نِم  مِهیَلَع  ًادیهَـش  ٍهَُّما  ِّلُـک  یف  ُثَعبَن  َموَی  َو   . » 1
ناـنآ رب  هاوگ  ار  وت  و  میزیگنا ، یمرب  اـهنآ  رب  ناـشدوخ  زا  یهاوگ  یتـما  ره  زا  هک  يزور  : » (1)« َنیِملسُمِلل يرـُشب  ًهَمحَر َو  ًيدُه َو 

«. تسا ناناملسم  يارب  تراشب  تمحر و  تیاده و  هیام  زیچ و  همه  رگنایب  هک  میدرک  لزان  وت  رب  ار  باتک  نیا  ام  و  میهد ! یم  رارق 

یم مود  هیآ  رد  و  تسا ؛» ءایـشا  مامت  هدـننک  ناـیب  هک  میدرک  لزاـن  وت  رب  یباـتک  : » دـیامرف یم  شربماـیپ  هب  یلاـعت  قح  هیآ  نیا  رد 
«. میدرکن راذگورف  باتک  نیا  رد  ار  يزیچ  چیه  : » دیامرف

:(2)« َنورَـشُحی مِهِّبَر  یِلا  َُّمث  یَـش ٍء  نِم  ِباتِکلا  ِیف  انطَّرَف  ام  مُُکلاثمَا  ٌمَُما  ِّالا  ِهیَحانَِجب  ُریطَی  ٍِرئاط  ـال  ِضرَـالا َو  ِیف  ٍهَّباد  نِم  اـم  َو   . » 2
.دنتـسه امـش  دننامه  ییاه  تما  هک  نیا  رگم  تسین  دنک ، یم  زاورپ  دوخ  لاب  ود  اب  هک  يا  هدنرپ  چیه  نیمز و  رد  يا  هدنبنج  چـیه  »

«. دندرگ یم  روشحم  ناشراگدرورپ  يوس  هب  یگمه  سپس  .میدرکن  راذگورف  باتک  نیا  رد  ار  زیچ  چیه  ام 

: مینک یم  داهشتسا  تیاور  ود  هب  اما  تسا ، ناوارف  بلطم  نیا  هرابرد  ییاور  دهاوش 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  لوا : ثیدح 

 . 89 لحن : - 1
 . 38 ماعنا : - 2
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ناگدنب هک  هدراذگناو  ار  يزیچ  مسق  ادخ  هب  هک  اجنآ  ات  هداتـسرف  ورف  زیچ  ره  نایب  يارب  ار  نآرق  یلاعت  كرابت و  يادـخ  یتسار  هب 
ورف نآرق  رد  ادخ  مه  ار  نآ  هک  نیا  رگم  دوب  نآرق  رد  مه  نیا  شاک  دیوگب  دناوتن  يا  هدنب  چیه  هک  اجنآ  ات  دنـشاب و  دنمزاین  نادب 

(1) .تسا هداتسرف 

تمدخ رد  ناینارـصن  زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  مدیـسر  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  دیوگ : یفوک  سینخوبا  مود : ثیدـح 
باتک تعیرش و  ياراد  اهنآ  همه  نوچ  تسا  يواسم  مالـسلا  مهیلعدمحم  یـسیع و  یـسوم و  ماقم  هک  دندرک  اعدا  و  دندوب ، ناشیا 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنتسه  ینامسآ 

«. تسا هدادن  يرگید  هب  هک  هدومرف  اطع  ملع  ردق  نآ  وا  هب  دنوادخ  .تسا  ود  نآ  زا  ملعا  رترب و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترضح 
یَـش ِّلُک  نِم  ِحاولَالا  ِیف  َُهل  انبَتَک  َو   » هیآ نیا  يرآ ، دـندومرف : دـشاب ؟ بلطم  نیا  رب  دـهاش  هک  تسه  نآرق  رد  يا  هیآ  اـیآ  دـنتفگ :

َضَعب مَُکل  َنَِّیبُال   ِ َو : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یـسیع  هب  هک  هیآ  نیا  و  میتشون ،» یعوضوم  ره  زا  يزردنا  حاولا  رد  وا  يارب  و  : » ٍء»(2)
ترـضح هب  دـنوادخ  شیامرف  و  منک ،» نشور  دـیراد  فالتخا  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  زا  یخرب  ات  ما  هدـمآ  و  : » (3)« ِهیف َنوِفلَتخَت  يذَّلا 

هاوگ ار  وت  : » یَش ء»(4) ِّلُِکل  ًانایِبت  َباتِکلا  َکیَلَع  انلََّزن  ِءالُؤه َو  یلَع  ًادیهَش  َِکب  انئِج  َو  : » دیامرف یم  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم 
ناناملسم يارب  تراشب  تمحر و  تیاده و  هیام  زیچ و  همه  رگنایب  هک  میدرک  لزان  وت  رب  ار  باتک  نیا  ام  و  میهد ! یم  رارق  نانآ  رب 

َطاحَا مِهِّبَر َو  ِتالاسِر  اوغَلبَا  دَق  نَا  َمَلعَِیل   » هیآ نیا  و  تسا ،»

 . ج 89 ص 81 راونالا : راحب  - 1
 . 145 فارعا :  - 2

 . 63 فرخز : - 3
 . 89 لحن :  - 4
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دزن هچنآ  هب  وا  دـنا و  هدرک  غالبا  ار  ناشراگدرورپ  ياه  تلاسر  شناربماـیپ  دـنادب  اـت  : » (1)« ًادَدَع یَـش ٍء  َّلُک  یـصحَا  مِهیََدل َو  اِمب 
.تساهنآ يود  ره  زا  ملعا  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترـضح  مسق  ادخ  هب  تسا .» هدرک  اصحا  ار  زیچ  همه  دراد و  هطاحا  تساهنآ 

یتالاؤس ناشیا  زا  و  مهد ، یم  باوج  اهنآ  هب  دنیامنب  نم  زا  لاؤس  دـنیایب و  نم  شیپ  مالـسلا  امهیلع  یـسیع  یـسوم و  ترـضح  رگا 
(2) .دنهد یمن  باوج  هک  منک  یم 

؟ تسا ربمایپ  هب  يزاین  هچ  نآرق  اب 

رد ءایـشا  مامت  ملع  هک  نآرق -  ینعی  یباتک -  نینچ  دوجو  اب  دنک : لوغـشم  ار  ناسنا  نهذ  يا  ههبـش  ای  لاؤس  تسا  نکمم  اجنیا  رد 
؟ تسا ربمایپ  یصو  ای  ربمایپ و  هب  یجایتحا  هچ  رگید  تسا ، نآ 

: مینک یم  نایب  خساپ  هب  ندیسر  يارب 

تسا حیرص  حضاو و  نآرق  رد  ردق  نآ  بلطم  نیا  .تسا  تیاده  نآرق  دصقم  تیاهن  هکلب  تسین ، ملع  میلعت  نآرق  دصقم  مامت   . 1
َنینِمؤُملا ُرِّشَُبی  ُمَوقَا َو  َیِه  یتَِّلل  يدهَی  َنآرُقلا  اَذه  َّنِا  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  .میرب  یم  یپ  نآ  هب  تایآ  رد  یلمأت  كدـنا  اب  هک 

هک ینانمؤم  هب  و  دیامن ، یم  تیادـه  تسا  رترادـیاپ  دوخ  هک  هچنآ  هب  نآرق  نیا  : » (3)« ًاریبَک ًارجَا  مَُهل  َّنَا  ِتاِحلاّصلا  َنولَمعَی  َنیذَّلا 
«. دوب دهاوخ  ناشیارب  گرزب  یشاداپ  هک  دهد  یم  هدژم  دننک  یم  هتسیاش  ياهراک 

يدهَی ًابَجَع ، ًانآُرق  انعِمَـس  ّانِا  اولاقَف  ِّنِجلا  َنِم  ٌرَفَن  َعَمَتـسا  ُهَّنَا  ََّیِلا  َیِحُوا  ُلق  ِمیحَّرلا ، ِنمحَّرلا  ِهَّللا  ِمِسب  : » تسا هدومرف  رگید  ییاج  رد 
انِّبَِرب َكِرُشن  َنل  ِِهب َو  اّنَمآَف  ِدشُّرلا  َیِلا 

 . 28 نج : - 1
 . ج 10 ص 215 راونالا : راحب  - 2

 . 9 ءارسا : - 3
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هب هک  میدینش ، روآ  تفگـش  ینآرق  ام  یتسار  دنتفگ : دنتـشادارف و  شوگ  نایّنج  زا  دنچ  ینت  هک  هدش  یحو  نم  هب  وگب : : » (1)« ًادَحَا
«. داد میهاوخن  رارق  نامراگدرورپ  کیرش  ار  یسک  زگره  میدروآ و  نامیا  نآ  هب  سپ  .دنک  یم  تیاده  تسار  هار 

َنِم مُکَءاج  دَـق  ٍریثَک  نَع  اوفعَی  ِباتِکلا َو  َنِم  َنوفُخت  ُمتنُک  اّمِم  ًاریثَک  مَُکل  ُنِّیَُبی  اُنلوسَر  مُکَءاج  دَـق  ِباتِکلا  َلهَا  ای  : » دـیامرف یم  زاب 
ٍطارِـص یِلا  مِهیدـهَی  ِِهنذِِاب َو  ِروُّنلا  َیِلا  ِتاُملُّظلا  َنِم  مُهُجِرُخی  ِمالَّسلا َو  َُلبُـس  ُهَناوضِر  َعَبَّتا  ِنَم  ُهَّللا  ِِهب  يدـهَی  ٌنیبُم ، ٌباتِک  ٌرون َو  ِهَّللا 

یم هدیـشوپ  هک  ار  دوخ  ینامـسآ  باتک  زا  ییاهزیچ  زا  يرایـسب  هک  هدـمآ  امـش  يوس  هب  ام  ربماـیپ  باـتک ، لـها  يا  : » (2)« ٍمیقَتسُم
هدمآ رگنـشور  یباتک  رون و  ادخ  بناج  زا  امـش  يارب  .درذگ  یمرد  امـش  ياهاطخ  يرایـسب  زا  و  دنک ، یم  نایب  امـش  يارب  دـیتشاد 

شیوخ قیفوت  هب  و  دوش ، یم  نومنهر  تمالـس  ياه  هار  هب  باـتک  نآ  هلیـسو  هب  دـنک  يوریپ  وا  يدونـشخ  زا  ار  هک  ره  ادـخ  .تسا 
«. دنک یم  ناشتیاده  تسار  یهار  هب  درب و  یم  نوریب  ییانشور  يوس  هب  اه  یکیرات  زا  ار  نانآ 

هب ندیـسر  يارب  يا  همدقم  نایبت  نیا  هداد ، رارق  یَـش ٍء » ِّلُِکل  ًانایِبت   » ار باتک  نیا  دنوادخ  رگا  تسا و  تیاده  باتک  نآرق  عقاو  رد 
: تسا میرک  نآرق  زا  یناوارف  تایآ  بلطم  نیا  لیلد  .تسا  هدوب  دصقم  نیمه 

: لوا هیآ 

و میدرک ، لزاـن  رگنـشور  یتاـیآ  تروص  هب  ار  نآرق  هنوگ  نیدـب  : » (3)« ُدـیُری نَم  يدـهَی  َهَّللا  َّنَا  ٍتانَِّیب َو  ٍتایآ  ُهاـنلَزنَا  َِکلذَـک  «َو 
تیاده دهاوخب  ار  هک  ره  هک  تسادخ 

 . 2  _ 1 نج : - 1
 . 16  _ 15 هدئام : - 2
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هلیـسو همدقم و  تانیب  تایآ  ینعی  تسا ، تانیب  تایآ  لوزن  زا  دـعب  ادـخ  تیادـه  ددرگ  یم  صخـشم  هیآ  رد  تقد  اب  دـیامن .» یم 
.دنتسه تیاده 

: مود هیآ 

«. تسا يزردنا  دومنهر و  ناراگزیهرپ  يارب  و  تسا ، نایب  مدرم  يارب  نآرق  نیا  : » (1)« َنیقَّتُمِلل ٌهَظِعوَم  ًيدُه َو  ِساّنِلل َو  ٌناَیب  اذه  »

: موس هیآ 

رب ناشدوخ  زا  یهاوگ  یتما  ره  زا  هک  ار  يزور  : » (2)« َنیِملسُمِلل يرُشب  ًهَمحَر َو  ًيدُه َو  یَش ٍء َو  ِّلُِکل  ًانایِبت  َباتِکلا  َکیَلَع  انلََّزن  «َو 
تیادـه و هیام  زیچ و  همه  رگنایب  هک  میدرک  لزان  وت  رب  ار  باتک  نیا  ام  .میهد و  یم  رارق  نانآ  رب  هاوگ  ار  وت  میزیگنا و  یمرب  اـهنآ 

یم تیاده  تسا و  تیادـه  تسا  نایبت  نایب و  هک  ینآرق  هک  دراد  هراشا  زین  قوف  هیآ  ود  تسا .» ناناملـسم  يارب  تراشب  تمحر و 
.دنک

: مراهچ هیآ 

ُمتنُک ًاناوِخا َو  ِِهتَمِعِنب  ُمتحَبصَأَف  مُِکبوُلق  َنَیب  َفَّلَأَف  ًءادعَا  ُمتنُک  ِذا  مُکیَلَع  ِهَّللا  َهَمِعن  اورُکذا  اوقَّرَفَت َو  ًاعیمَج َو ال  ِهَّللا  ِلبَِحب  اومِصَتعا  «َو 
دینز و گنچ  ادـخ  نامـسیر  هب  یگمه  : » (3)« َنودَـتهَت مُکَّلََعل  ِِهتایآ  مَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَـک  اهنِم  مُکَذَـقنَأَف  ِراّنلا  َنِم  ٍهَرفُح  افَـش  یلَع 
هب ات  تخادنا ، تفلا  امـش  ياه  لد  نایم  دیدوب و  رگیدکی  نانمـشد  هک  هاگنآ  دینک  دای  دوخ  رب  ار  ادـخ  تمعن  و  دـیوشن ؛ هدـنکارپ 

يارب ار  دوخ  ياه  هناشن  دـنوادخ  هنوگ  نیا  .دـیناهر  نآ  زا  ار  امـش  هک  دـیدوب  شتآ  هاگترپ  رانک  رب  دـیدش و  مه  ناردارب  وا  فطل 
«. دیوش تیاده  امش  هک  دشاب  دنک ؛ یم  نشور  امش 

 . 138 نارمع : لآ  - 1
 . 89 لحن : - 2
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.تسا تیاده  همدقم  نییبت  نیا  و  دنوش ، تیاده  نینمؤم  ات  دنک  یم  نییبت  دنوادخ  هک  هدش  نایب  ًاحیرص  هیآ  نیا  رد 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  كرابم  دوجو  ار  نییبت  نیا  لـعاف  هدرک ، یفرعم  یئیـش  ره  يارب  ناـیبت  ار  نآرق  هک  يدـنوادخ   . 2
هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  كرابم  دوجو  نآ  بطاخم  هدمآ و  بطاخم  لعف  تروص  هب  نییبت  هملک  لیذ  هیآ  ود  رد  .تسا  هداد  رارق 

: تسا هلآو 

: لوا هیآ 

باتک نشور و  لیالد  اب  ار  ناربماـیپ  همه  : » (1)« َنورَّکَفَتَی مُهَّلََعل  مِهَیِلا َو  َلُِّزن  ام  ِساّنِلل  َِنِّیَُبِتل  َرکِّذـلا  َکَیِلا  اـنلَزنَا  ُِربُّزلا َو  ِتاـنِّیَبلِاب َو  »
نایب هدـش  لزان  ناشیوس  هب  هک  ار  هچنآ  مدرم  يارب  هکنیا  رطاخ  هب  میدرک  لزان  وت  يوس  هب  مه  ار  نآرق  میداتـسرف و  ینامـسآ  ياه 

«. دنشیدنیب هکنیا  يارب  ینک و 

: مود هیآ 

رگم میدرکن  لزان  وت  رب  ار  نآرق  ام  : » (2)« َنونِمُؤی ٍموَِقل  ًهَمحَر  ًيدُـه َو  ِهیف َو  اوفَلَتخا  يِذَّلا  ُمَُهل  َنِّیَُبِتل  ِّالا  َباتِکلا  َکیَلَع  انلَزنَا  اـم  «َو 
«. تسا نامیا  اب  مدرم  يارب  تمحر  تیاده و  هیام  نآرق  و  ینک ، نشور  اهنآ  يارب  دنراد  فالتخا  نآ  رد  ار  هچنآ  هکنیا  يارب 

ار نآرق  هک  هدومرف  باـطخ  شبیبح  هب  لاـعتم  دـنوادخ  ینعی  .تسا  بطاـخم  لـعف  َنِّیَُبت »  » هملک دوش ، یم  هظحـالم  هک  روط  ناـمه 
رارق باتک  نیا  رانک  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ات  اذل  .یـشاب  هدننک  نییبت  نآ  یجیردـت  لوزن  يارب  وت  ات  میدرک  لزان  وت  رب  ًاتعفد 

.دوب دهاوخ  هرهب  یب  نآرق  تیاده  زا  هجیتن  رد  ددرگ و  دنم  هرهب  نآرق  مولع  زا  دناوت  یمن  یسک  دریگن 

 . 4 لحن : - 1
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درب هرهب  نآرق  زا  ناوت  یمن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نودب 

یمن هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ِربمایپ  دوجو  نودـب  ییاهنت و  هب  نآرق  تیادـه  ملع و  زا  یـسک  ارچ  هک  بلطم  نیا  ندـش  نشور  يارب 
: ددرگ نایب  دیاب  هتکن  دنچ  ددرگ ، دنم  هرهب  دناوت 

: لوا هتکن 

ُهانلَزنَا ّانِا  ِنیبُملا ، ِباتِکلا  ُتایآ  َکـِلت  رلا ، ِمیحَّرلا ، ِنمحَّرلا  ِهَّللا  ِمِسب   » (2) .تسا  (1) نیبم باتک  نامه  میرک  نآرق  تقیقح  لـصا و 
هک دـشاب  میدرک  لزان  یبرع  ینابز  هب  ار  نآرق  ام  .تسا  نیبم  باتک  ياـه  هیآ  نیا  ءار ، مـال ، فلا ، : » (3)« َنولِقعَت مُکَّلََعل  ًاِّیبَرَع  ًانآُرق 
.مح : » (4)« َنولِقعَت مُکَّلََعل  ًاِّیبَرَع  ًانآُرق  ُهاـنلَعَج  اـّنِا  ِنیبُملا ، ِباـتِکلا  َو  مح ، ِمیحَّرلا ، ِنمحَّرلا  ِهَّللا  ِمِسب  «. » دـیریگ راـک  هب  ار  دوخ  لـقع 

«. دیریگ راک  هب  ار  دوخ  لقع  امش  هک  دشاب  یبرع  ینآرق  ار  نآ  میداد  رارق  ام  انامه  .نیبم  باتک  هب  دنگوس 

و تسا ، نیبم  باتک  لک  هیلیزنت  تروص  میرک  نآرق  عقاو  رد  .تسا  هدـش  لیزنت  نیبم  باتک  زا  نآرق  هک  هدـش  نایب  قوف  هیآ  ود  رد 
ءایبنا دزن  نیبم  باتک  ملع  زا  یـضعب  هدوب و  نیبم  باـتک  ضعب  یلیزنت  تروص  لـیجنا ، تاروت و  لـثم  نآرق  زا  لـبق  ِینامـسآ  بتک 

(5) .تسا هدوب  ناشیا  ءایصوا  هتشذگ و 

یم هک  هدـئام  هروس  مهدزناـپ  هکراـبم  هیآ  لـثم  تسا ، نآرق  دوـخ  ینعم  هب  نیبـم  باـتک  میرک  نآرق  تاـیآ  زا  یـضعب  رد  هتبلا  - 1
 ...«. ٌنیبُم ٌباتِک  ٌرون َو    ِ هّللا َنِم  مُکَءاج  دَق  : » دیامرف

ناونع هب  نآرق  رد  زین  ظوفحم » حول   » ای و  باتکلا » ما   » ای و  نونکم » باتک   » اـی تاـیآ و  یـضعب  رد  باـتکلا »  » نوچمه یتاـملک  - 2
.تسا نیبم  باتک  نامه  همه  زا  روظنم  هک  هدش ، نایب  نآرق  تقیقح  لصا و 

.2  ، 1 فسوی : - 3
 . 3 ، 2 ، 1 فرخز : - 4

اِهنَسحَِأب اوُذُخأَی  َکَموَق  ُرمْأ  ٍهَّوُِقب َو  اهذُخَف  ْیَـش ٍء  ِّلُِکل  ًالیـصفَت  ًهَظِعوَم َو  ْیَـش ٍء  ِّلُک  نِم  ِحاولَالا  ِیف  َُهل  انبَتَک  َو   : » 145 فارعا : - 5
نآ میتفگ : سپ  .میتشاگن  یلیصفت  يزیچ  ره  يارب  يدنپ و  دراوم  زا  یضعب  رد  وا  يارب  تاروت  حاولا  رد  و  «: » َنیقِسافلا َراد  مُکیرُأَس 
«.{ منایامن یم  امـش  هب  ار  نانامرفان  يارـس  يدوز  هب  دـنریگ ، ارف  ار  نآ  نیرتهب  هک  نک  راداو  ار  دوخ  موق  ریگب و  دـهج  دـج و  هب  ار 

« : ِنوعیطَا َو    َ هّللا اوقَّتاَف  ِهیف  َنوِفلَتخَت  يذَّلا  َضَعب  مَُکل  َنَِّیبُال   ِ ِهَمکِحلِاب َو مُُکتئِج  دَـق  َلاق  ِتاـنِّیَبلِاب  یـسیع  َءاـج  اَّـمل  َو   : » 63 فرخز :
نآ رد  هچنآ  زا  یـضعب  هرابرد  اـت  و  مدروآ ، تمکح  امـش  يارب  یتسار  هب  تفگ : دروآ  راکـشآ  لـیالد  مالـسلا  هیلع  یـسیع  نوچ  »
اَنَا ِباتِکلا  َنِم  ٌملِع  ُهَدـنِع  يذَّلا  َلاـق   : » 40 لمن :  دیربب .» منامرف  دیـسرتب و  ادـخ  زا  سپ  .مهد  حیـضوت  ناتیارب  دـیدرک  یم  فالتخا 

ُرُکشَی امَّنِاَف  َرَکَش  نَم  ُرُفکَا َو  مَا  ُرُکـشَاء  ینَُولبَِیل  ّیبَر  ِلضَف  نِم  اذه  َلاق  ُهَدنِع  ارِقَتـسُم  ُهآَر  اّمَلَف  َُکفرَط  َکَیِلا  َّدَترَی  نَا  َلبَق  ِِهب  َکیتآ 
ار نآ  ینادرگب  هدید  هکنآ  زا  شیپ  نم  تفگ : تشاد  ینامسآ  باتک  زا  یـشناد  هک  يدرم  «: » ٌمیرَک ٌِّینَغ  ّیبَر  َّنِاَف  َرَفَک  نَم  ِهِسفَِنل َو 
ات تسا  نم  راگدرورپ  لضف  زا  نیا  تفگ : تسا  هداهن  شروضح  هب  هک  دید  ار  نآ  نامیلـس  نوچ  ماگنه  نیا  رد  .مروآ  یم  وت  شیپ 

هدرازگ ساپس  شیوخ  تحلصم  هب  تقیقح  رد  درازگ  ساپس  سک  ره  و  میامن ، یم  یساپسان  ای  مرازگ  یم  ساپـس  هک  دیامزایب  ارم 
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شردـپ زا  بانج  نآ  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  زا  تارف  ریـسفت  تساراوگرزب .» يزاین  یب  نم  راـگدرورپ  دـیامن  یـساپسان  سک  ره  و 
ملع مامت  وا  هب  هک  ام  ربمایپ  زج  هب  داد  وا  هب  ملع  زا  يرادقم  هکنیا  رگم  تخیگناینرب  ار  يربمایپ  چیه  دـنوادخ  : » دومرف هک  درک  لقن 
ُهَدنِع يذَّلا  : » تسا هدومرف  و  ْیَش ٍء » ِّلُک  نِم  ِحاولَالا  ِیف  َُهل  انبَتَک  َو  : » رگید هیآ  رد  و  ْیَـش ٍء ؛» ِّلُِکل  انایِبت  : » هدومرف نآرق  رد  داد و  ار 

؛ تسا باتک  ملع  زا  يرادـقم  وا  دزن  هک  یـسک  تسا : هدومرف  هکلب  تسا ، باتک  ملع  ياراد  هک  یـسک  هدومرفن : ِباتِکلا .» َنِم  ٌملِع 
مامت هب  طوبرم  نایب  نیا  انِدابِع .» نِم  انیَفَطصا  َنیذَّلا  َباتِکلا  اَنثَروَا  : » تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  هرابرد  یلو 

ادخ زا  دوخ  ياضاقت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .دـیامرف  یم  هیآ  نیا  رد  هک  میتسه  هدـیزگرب  هداوناخ  نآ  ام  تسا و  ملع 
کی چـیه  رایتخا  رد  هک  تسام  دزن  رد  هک  تسا  یـشیازفا  نامه  نیا  نک .» تیانع  ملع  شیازفا  ارم  « : » اـملِع یندِز  ِّبَر  : » تفگ یم 

«. میراد عالطا  اه  لطاب  قح و  اهریم ، گرم و  اهالب ، زا  ام  ملع  نیمه  اب  .تسا  هدوبن  ام  زج  اهنآ  ناگدـنامزاب  هن  ءاـیبنا و  يایـصوا  زا 
یـسوم و یلع و  هرابرد  هعیـش  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  دـنک  یم  لقن  تاجردـلا  رئاـصب  زا  ص 242  ج 13  راونالا : راـحب 

اهنآ ایآ  ملع ، تهج  زا  دومرف : دـینک ؟ یم  شـسرپ  رظن  هچ  زا  موش  تیادـف  مدیـسرپ : دـنراد ؟ يا  هدـیقع  هچ  مالـسلا  مهیلع  یـسیع 
سپس .تسا  رتاناد  ود  نآ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  دنگوس ، ادخ  هب  دومرف : میوگب ؟ هچ  نم  موش  تیادف  متفگ : دنراد ؟ ناسکی  تلیـضف 

هللا یلـص  دمحم  ملع  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ملع  نیع  مالـسلا  هیلع  یلع  ملع  هک  یناد  یمن  ایآ  ادـخ ، هدـنب  يا  دومرف :
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یـسوم  هرابرد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دومرف : يرآ ، متفگ : تسا ؟ ءایبنا  همه  زا  لضفا  رتالاب و  هلآ  هیلع و 

هرابرد یلاعت  دنوادخ  اّما  دوش ،» یمن  راکشآ  وا  يارب  روما  همه  هک  میدناسانش  وا  هب  میتشون و  ار  اهزیچ  یضعب  تاروت  حاولا  رد  ام  »
میدرک لزان  یباتک  وت  رب  میروآ و  یم  دهاش  اهنآ  نالوسر  اه و  تما  همه  رب  ار  وت  ام  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح 

یم هک  دنک  یم  لقن  دیلو  نب  هّللادبع  وبا  زا  تاجردلا  رئاصب  زا  ج 14 ص 245  راونالا : راحب  تسا }.» زیچ  همه  نییبت  حیضوت و  هک 
دـنیوگ و یم  هچ  مالـسلا  مهیلع  یـسوم  یـسیع و  نینمؤملاریما و  هرابرد  وت  ناوریپ  دیـسرپ : نم  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگ :

هیلع قداص  ترضح  درادن ! مدقت  يرترب و  مزعلا  یلوا  ناربمایپ  رب  سک  چیه  مییوگ  یم  ام  متفگ : دنرامش ؟ یم  رتاناد  ار  کی  مادک 
یبلطم نینچ  ادخ  باتک  ياجک  رد  متفگ : تفگ ؟ دیهاوخ  هچ  منک ، لالدتـسا  ادخ  باتک  ساسا  رب  امـش  اب  نم  رگا  دومرف : مالـسلا 

ْیَش ٍء ِّلُک  نِم  ِحاولَالا  ِیف  َُهل  انبَتَک  َو  : » دومرف مالسلا  هیلع  یسوم  هب  یلاعت  يادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تسا ؟ هدمآ 
هیلع یسیع  میتشون .» ار  زیچ  همه  ملع  : » دومرفن اّما  میتشون .» يزیچ  ره  دنپ  زا  مالسلا  هیلع  یسوم  يارب  تاروت  حاولا  رد  ام  «: » ًهَظِعوَم

«. مهد حیضوت  ناتیارب  ار  ناتفالتخا  دراوم  زا  یضعب  ات  ما  هدمآ  نم  «: » ِهیف َنوِفلَتخَت  يذَّلا  َضَعب  مَُکل  َنَِّیبُال   ِ َو : » دومرف مدرم  هب  مالسلا 
ُهَدنِع نَم  مُکَنَیب َو  ینَیب َو  ادیهَش    ِ هّللِاب یفَک  : » دومرف امـش  ماما  هرابرد  اما  مهد .» حیـضوت  منک و  نایب  ناتیارب  ار  زیچ  همه  : » دومرفن و 

«. دنک یم  تیافک  تسوا  دزن  باتک  همه  ملع  هک  یسک  ادخ و  تداهش  امش  نم و  نایم  «: » ِباتِکلا ُملِع 
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: مود هتکن 

همه نّیبم  دـناوت  یم  و  دـنک ، جارختـسا  نآرق  زا  ار  ءایـشا  همه  هب  ملع  دـناوت  یم  وا  دـشاب  یـسک  ره  دزن  نیبم ) باتک   ) باتکلا ملع 
عبنم و نیا  زا  ار  دوخ  تسا و  ملع  بلاط  دـنک  یم  اعدا  هک  یـسک  يارب  تسا  یگرزب  تیمورحم  هچ  .دـشاب و  تمایق  زور  اـت  ءایـشا 

.دنک هرهب  یب  حیحص  بان و  ملع  یلصا  همشچرس 

؟ تسیک اب  نآرق  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دعب 

نامه ناشیا  كراـبم  بلق  (1) و  هدـش لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نینزاـن  بلق  هب  یحو  تروص  هب  ملع  نیا  هک  دـش  ناـیب 
لاوس نیا  نکل  تسا ، دوجوم  نآرق  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  كرابم  دوجو  زا  دعب  .تسا  یهلا  مولع  همشچرس  ملع و  هنیدم 

؟ تسا تیاده  باتک  نیا  رانک  رد  يداه  یسک  هچ  یهلا و  ملع  باتک  نیا  ِمّلعم  نایبت و  نیا  ِنّیبم  یسک  هچ  هک  تسا  حرطم 

ره وگب : «: » َنینِمؤُمِلل يرُشب  ًيدُه َو  ِهیَدَی َو  َنَیب  اِمل  اقِّدَصُم    ِ هّللا ِنذِِاب  َِکبلَق  یلَع  َُهلََّزن  ُهَّنِاَف  َلیربِِجل  اّوُدَع  َناک  نَم  ُلق   : » 97 هرقب : - 1
شیوخ زا  شیپ  باتک  هدننک  قیدصت  هک  دروآ  دورف  وت  بلق  رب  ادخ  نذا  هب  ار  نآرق )  ) نآ وا  هک  دنادب  دـشاب  لیئربج  نمـشد  سک 
َِکبلَق یلَع  ُنیمَالا .  ُحوُّرلا  ِِهب  َلََزن  َنیَملاـعلا .  ِّبَر  ُلـیزنََتل  ُهَّنِا  َو   : » 192  _ 195 ءارعـش : تسا .» نانمؤم  يارب  هدژم  تیاده و  تسا و 

نآ نیمالا  حور  هک  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  فرط  زا  هدش  لزان  نآرق  نیا  دـیدرت  یب  «: » ٍنیبُم ٍِّیبَرَع  ٍناِسِلب  َنیرِذـنُملا .  َنِم  َنوکَِتل 
« یشاب ایوگ  نشور و  یبرع  نابز  هب  ناگدنهد  میب  زا  ات  وت  بلق  رب  تسا ، هدرک  لزان  ار 
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عجرم دیاب  یـسک  هچ  تافالتخا  ّلح  يارب  درک ؟ عوجر  دیاب  یـسک  هب  رـشب  تالکـشم  لح  يارب  دـناد ؟ یم  ار  زیچ  همه  یـسک  هچ 
؟ تسیک يوبن  ملع  هنیدم  هب  دورو  باب  دریگ ؟ رارق 

يرشب تاّیمهو  تایّنظ و  لابند  هب  دشاب و  یهلا  ملع  زا  هرهب  یب  دیاب  رشب  ایآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  كرابم  دوجو  زا  دعب 
بآ ناوت  یمن  نآ  هب  هک  تسا  هدولآ  ردقنآ  هک  یبآ  دـیازفیب !! هکلب  دـنک  فرطرب  خـلت  روش و  دولآ و  لگ  بآ  اب  ار  دوخ  یگنـشت 

! تفگ

يارب ندش  هدامآ  دنوادخ و  اب  ییانـشآ  تیادـه و  حیحـص  ملع  هجیتن  هک  تسا  نآ  ملع  نیا  ندوبن  حیحـص  یـصلاخان و  رب  ام  لیلد 
روج ملظ و  ندش  ریگناهج  ام  لیلد  .تسا  ناشحور  یگنشت  دایدزا  رـشب و  یباریـس  مدع  ام  لیلد  .تسوا  اب  تاقالم  ادخ و  هب  عوجر 
هدش رترود  ادخ  زا  دنا  هدرک  تفرشیپ  ملع  رد  اهنآ  هچ  ره  .تسا  ناشیا  ملع  رد  هتفرـشیپ  رهاظ  هب  ياه  تلود  يرهاظ و  نادنمـشناد 

.دنتسیاب ادخ  لباقم  رد  دنوشن و  ادخ  میلست  هدنب و  ات  دنا  هداد  رارق  تردق  يارب  يا  هلیسو  ار  ملع  دنا و 

مَُما تخـس  یگدنز  هب  دش و  دهاوخن  رود  تفرـشیپ  زا  رـشب  ادخ ، باتک  ملع  زا  ندش  دـنم  هرهب  اب  هک  تسا  نیا  ام  ياعدا  دـنچ  ره 
.دروآ دهاوخ  رد  دوخ  ریخست  تحت  ار  یتسه  همه  ادخ  نذا  هب  هکلب  تشگ ، دهاوخنرب  هتشذگ 

کی رد  خسرف  دصناپ  دودح  هلصاف  زا  ار  سیقلب  تخت  نآ  هلیـسو  هب  تشاد و  ار  باتکلا  ملع  زا  ملع  کی  اهنت   (1) ایخرب نب  فصآ 
ترضح دزن  نآ  زا  رتمک  نیعلا و  هفرط 

ِلـضَف ْنِم  اذه  َلاق  ُهَدنِع  اّرِقَتـسُم  ُهآَر  اّمَلَف  َُکفرَط ، َکَیِلا  َّدَترَی  ْنَا  َلبَق  ِِهب  َکیتآ  اَنَا  ِباتِکلا  َنِم  ٌملِع  ُهَدنِع  يذَّلا  َلاق   : » 40 لمن : - 1
ینامسآ باتک  زا  یشناد  هک  يدرم  « : » ٌمیرَک ٌِّینَغ  ّیبَر  َّنِاَف  َرَفَک  نَم  ِهِسفَِنل َو  ُرُکـشَی  امَّنِاَف  َرَکَـش  نَم  ُرُفکَا َو  مَا  ُرُکـشَأء  ینَُولبَِیل  ّیبَر 

هب هـک  دـید  ار  نآ  نامیلــس )  ) نوـچ ماـگنه  نـیا  رد  .مروآ  یم  وـت  شیپ  ار  نآ  ینادرگب  هدـید  هـکنآ  زا  شیپ  نـم  تـفگ : تـشاد 
ره و  میامن ، یم  یـساپسان  ای  مرازگ  یم  ساپـس  هک  دـیامزایب  ارم  ات  تسا  نم  راگدرورپ  لضف  زا  نیا  تفگ : تسا  هداـهن  شروضح 

راوگرزب يزاین  یب  نم  راگدرورپ  دیامن  یـساپسان  سک  ره  هدرازگ و  ساپـس  شیوخ  تحلـصم  هب  تقیقح  رد  درازگ  ساپـس  سک 
«. تسا
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!؟ ددرگ یم  تفرشیپ  زا  هرهب  یب  هدنام و  بقع  رشب  ایآ  ددرگ  فوشکم  ملع  نیا  مامت  رگا  لاح  .دروآ  مالسلا  هیلع  نامیلس 

؟ تسا هدیسر  یسک  هچ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ملع 

دعب .میدرگ  یمرب  یلبق  لاؤس  هب  لاؤس  نیا  باوج  هب  ندیـسر  يارب  دیـسر ؟ دهاوخ  ارف  نامز  نآ  تقو  هچ  هک  تساجنیا  مهم  لاؤس 
نایبت و نیا  ِنّیبم  یـسک  هچ  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  نکل  تسا ؛ دوجوم  نآرق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  كرابم  دوجو  زا 

؟ تسا تیاده  باتک  نیا  رانک  رد  يداه  یسک  هچ  یهلا و  ملع  باتک  نیا  ِمّلعم 

.تسا ملع  هنیدم  باب  یفرعم  ریدغ  ریدغ ...  يارجام  اه ...  یکیدزن  نیمه  اج ...  نیمه  دینک ، تقد  بوخ 

یلَع مَا  َنآرُقلا  َنورَّبَدَتَی  الَفَا  : » هدومرف هدرک و  نایب  ار  همشچرس  نیا  هب  ندش  لصو  هار  ییاه  نایب  هب  ددعتم و  تایآ  رد  میرک  نآرق 
(2) «. ًاریثَک ًافالِتخا  ِهیف  اودَجََول  ِهَّللا  ِریَغ  ِدنِع  نِم  َناک  َول  َنآرُقلا َو  َنورَّبَدَتَی  الَف  َا   » (1) «. اُهلافقَا ٍبوُلق 

هیلع قداص  ماما  هک  دـبای  یم  ار  ملعلا  هنیدـم  باب  هدـش و  زاب  وا  لد  ياه  لفق  دـنک  ّربدـت  نآرق  رد  صلاخ  ّتین  اـب  یـسک  رگا  اذـل 
ار ام  ماقم  لضف و  دندرک ؛ یم  ّربدت  نآرق  رد  ام  نایعیـش  رگا  : » (3)« اِنلضَف ِیف  اوُّکَش  اَمل  اُنتَعیش  َنآرُقلا  َرَّبَدَت  َول  دندومرف ...« : مالـسلا 

.دندرک یمن  کش  نآ  رد  دنتسناد و  یم  یبوخ  هب 

ًالثم .تسا  هدش  نایب  يددعتم  تایآ  رد  هک  تسا  یبلطم  نیا  هدـش و  یحو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  باتکلا » ملع   » هک دـش  نایب 
ًاقِّدَصُم ُّقَحلا  َوُه  ِباتِکلا  َنِم  َکَیِلا  انیَحوَا  يذَّلا  َو  : » دومرف

!؟» تسا هدش  هدز  لفق  ناشیاه  لد  رب  هک  نیا  ای  دننک ؟ یمن  ّربدت  نآرق  رد  ایآ   : » 24 دمحم : - 1
«. دنتفای یم  رایسب  فالتخا  نآ  رد  هتبلا  دوب  یم  ادخ  ریغ  دزن  زا  رگا  و  دننک ؟ یمن  ّربدت  نآرق  رد  ایآ   : » 82 ءاسن : - 2
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هدـننک قیدـصت  تسا و  تقیقح  نآ  میدـناسر ، وت  هب  یحو  هار  زا  باتک  نآ  زا  هچنآ  : » (1)« ٌریـَصب ٌریبََخل  ِهِدابِِعب  َهَّللا  َّنِا  ِهیَدَی  َنَیب  اِمل 
«. تسانیب يرادربخ  هتبلا  شناگدنب  هب  دنوادخ  اریز  تسا : هدمآ  نآ  زا  شیپ  هک  هچنآ 

هب ملع  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  كرابم  دوجو  زا  دعب  دیامرف  یم  دـنوادخ  دـعب  هیآ  رد  هلـصافالب  هکنیا  هجوت  لباق  هتکن 
ٌِقباـس مُهنِم  ٌدِـصَتقُم َو  مُهنِم  ِهِسفَِنل َو  ٌِملاـظ  مُهنِمَف  اـنِدابِع  نِم  انیَفَطـصا  َنیذَّلا  َباـتِکلا  اَـنثَروَا  َّمـُث  : » تـسا هدیـسر  ثرا  هـب  يا  هدـع 

سپ .میداد  ثاریم  هب  میدیزگرب  هک  نامناگدنب  زا  هدع  نآ  هب  ار  باتک  نآ  سپس  : » (2)« ُریبَکلا ُلضَفلا  َوُه  َِکلذ  ِهَّللا  ِنذِِاب  ِتاریَخلِاب 
نیا .تساه  یکین  رد  ورشیپ  دنوادخ  هزاجا  هب  يرگید  و  ور ، هنایم  ناشیا  زا  یضعب  تسا و  شیوخ  سفن  راکمتـس  ناشیا  زا  یـضعب 

«. تسا گرزب  لضف  نامه 

هب هک  یباتک  نامه  تسا ؛ هداد  رارق  باـتکلا  ملع  ثراو  ار  دوخ  هدـیزگرب  ناگدـنب  دـنوادخ  هک  دوش  یم  هظحـالم  هیآ  رد  تقد  اـب 
؟ دنتسه یناسک  هچ  ادخ  هدیزگرب  ناگدنب  هک  تسا  نیا  لاؤس  اما  .تسا  هدش  یحو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

، َنیَملاعلا یَلَع  َنارمِع  َلآ  َمیهاربِا َو  َلآ  ًاحون َو  َمَدآ َو  یفَطصا  َهَّللا  َّنِا  : » دومرف هک  اجنآ  هدرک ، یفرعم  ار  ناشیا  ًاحیرص  میرک  نآرق 
هدیزگرب ناهج  مدرم  رب  ار  نارمع  نادناخ  میهاربا و  نادناخ  حون و  مدآ و  دـنوادخ  : » (3)« ٌمیلَع ٌعیمَس  ُهَّللا  ٍضَعب َو  نِم  اهُـضَعب  ًهَّیِّرُذ 

«. تساناد ياونش  دنوادخ  و  دنرگید ، یضعب  لسن  زا  نانآ  زا  یضعب  هک  ینادنزرف  .تسا 

 . 31 رطاف :  - 1
 . 32 رطاف : - 2
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هک دوش  لاکـشا  تسا  نکمم  .دنا  هدش  یفرعم  یهلا  هدیزگرب  ناگدنب  ناونع  هب  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  حون و  مدآ و  هیآ ، نیا  رد 
دـش نایب  ًالبق  هک  یلاح  رد  دنریگ ، رارق  باتکلا  ملع  ثراو  ناشیا  عیمج  دیاب  سپ  دنتـسه ، یهلا  يافطـصم  قوف  هیآ  دارفا  همه  رگا 

! دنا هدوب  دجاو  ار  ملع  نیا  زا  یضعب  طقف  لبق  ءایبنا  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  دزن  طقف  باتکلا  ملع  مامت  هک 

صخشم هدرک ، نایب  هیآ 31  رد  َکَیِلا » انیَحوَا  يذَّلاَو   » زا دعب  ار  انثَروَا » َُّمث   » رطاف هروس  هیآ 32  رد  نوچ  ددرگ  یم  نایب  باوج  رد 
حون مدآ و  ترضح  اذل  .دنیآ  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دعب  هک  دنتسه  ادخ  يافطصم  ناگدنب  زا  هتـسد  نآ  روظنم  ددرگ  یم 

.دندرگ یم  جراخ  هریاد  نیا  زا  مالسلا  امهیلع 

ًاکُلم مُهانیَتآ  َهَمکِحلا َو  َباتِکلا َو  َمیهاربِا  َلآ  انیَتآ  دَـقَف  ِِهلـضَف  نِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  ام  یلَع  َساّنلا  َنودُـسحَی  مَا   » هیآ هب  هجوت  اب  نینچمه 
انامه دنزرو ؟ یم  دسح  هداد  اه  نآ  هب  شلضف  زا  دنوادخ  هچنآ  رطاخ  هب  شنادناخ ) ربمایپ و  هب   ) مدرم هب  اهنآ  هکنیا  ای  : » (1)« ًامیظَع

هدـیزگرب ناگدـنب  هک  دوش  یم  صخـشم  میدرک ؛» اطع  یگرزب  ییاورنامرف  ار  اهنآ  میداد و  تمکح  باتک و  میهاربا  نادـناخ  هب  ام 
لآ هک  دراد  دوجو  يرگید  لیالد  هتبلا  .دنتـسه  مالـسلا  هیلع  میهاربا  لآ  نامه  هدـنادرگ  باـتکلا  ثراو  ار  ناـشیا  دـنوادخ  هک  يا 

.مینک یم  يراددوخ  نآ  زا  راصتخا  تیاعر  تهج  هب  ام  و  دنتسه ، جراخ  هریاد  نیا  زا  نارمع 

؟ دنتسه یناسک  هچ  ادخ  هدیزگرب  ناگدنب 

هک یناگدنب  نآ  هک  دش  تابثا  دنوادخ  لضف  هب  لاؤس  نیا  زا  لبق  ات  دنتسه ؟ یناسک  هچ  مالسلا  هیلع  میهاربا  لآ  هکنیا  يدعب  لاؤس 
ار یش ء  لک  ملع  دنوادخ  هک  یباتکلا  ملع  نامه  دنتسه ؛ باتکلا  ملع  ثراو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دعب  دنتسه  ادخ  يافطصم 

نایب هب  هداد و  رارق  نآ  رد 

 . 54 ءاسن : - 1
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هب هدرمشرب  ار  يزیچ  ره  هکنآ  لاح  و   : » (1)« ًاباتِک ُهانیَصحَا  یَش ٍء  َّلُک  َو   » .تسا هدرک  ءاصحا  نآ  رد  ار  یش ء  ّلک  ملع  نآرق  دوخ 
«. میا هدروآ  رد  یباتک  تروص 

َّلُک مُهَراثآ َو  اومَّدَق َو  ام  ُُبتکَن  یتوَملا َو  ِیُحن  ُنَحن  ّانِا  : » تسا هدـمآ  زین  نیبم » ماما   » دروم رد  یَـش ء » ِّلُک  ءاصِحا   » ریبعت نیمه  اما 
همه میـسیون و  یم  ار  نانآ  هدـش  هیهت  شیپ  زا  راثآ  مینک و  یم  هدـنز  ار  اه  هدرم  هک  میتسه  اـم  : » (2)« ٍنیبُم ٍماِما  یف  ُهانیَـصحَا  یَش ٍء 

.تسا هدـش  ءاصحا  مالـسلا  هیلع  نیبم  ماما  دوجو  رد  باتکلا  ملع  هک  دوش  یم  مولعم  میا ؛» هدرک  هرامـش  راکـشآ  یماـما  رد  ار  زیچ 
ُهاصحَا دَق  ِّالا َو  ٍملِع  نِم  ام  ِساّنلا ، َرِشاعَم  : » دندومرف هدومن و  دانتسا  مخ  ریدغ  زور  هبطخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ًاقافتا 

چیه مدرم ، يا  : » (3)« ُنیبُملا ُمامِالا  َوُه  ًاِّیلَع َو  ُُهتمَّلَع  دَـق  ِّالا َو  ٍملِع  نِم  ام  َنیقَّتُملا َو  ِماِما  یف  ُُهتیَـصحَا  دَـقَف  ُُهتِملَع  ٍملِع  ُّلُـک  َِّیف َو  ُهَّللا 
ياوـشیپ رد  متـسناد  هک  ار  یملع  ماـمت  مه  نم  هدوـمرف و  عـمج  ءاـصحا و  نم  دوـجو  رد  ار  نآ  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  تسین  یملع 

«. تسا نیبم  ماما  وا  متخومآ و  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هکنیا  ِّالا  تسین  یملع  چیه  .مدومن  عمج  ناراکزیهرپ 

دنتـسه یناسک  باتکلا ، ملع  ثراو  دنتـسه و  ادخ  يافطـصم  ناگدنب  زا  هک  مالـسلا  هیلع  میهاربا  لآ  زا  روظنم  دوش  یم  مولعم  سپ 
.دشاب هداد  تماما  بصنم  ناشیا  هب  دنوادخ  ینعی  دنشاب ؛ ماما  هک 

دوش یمن  ملاظ  باتکلا  ملع  لماح 

و : » (4)« َنیِملاّظلا يِدهَع  ُلانَی  َلاق ال  یتَّیِّرُذ  نِم  َلاق َو  ًاماِما  ِساّنِلل  َُکلِعاج  ّینِا  َلاق  َّنُهَّمَتَأَف  ٍتاِملَِکب  ُهُّبَر  َمیهاربِا  یلَتبا  ِِذا  َو   » هیآ رد 
وا میهاربا  يادخ  هک  ار  ینامز  دیروآ  دای  هب 

 . 29 أبن : - 1
 . 12 سی : - 2
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تماما تفگ : میهاربا  .مداد  رارق  مدرم  ماما  ار  وت  نم  دومرف : دـنوادخ  .دروآ  اج  هب  ار  همه  وا  درک و  ناحتما  نوگانوگ  يروما  هب  ار 
میهاربا هّیرذ  زا  هتسد  نآ  رد  ار  تماما  هک  دنک  یم  نایب  دنوادخ  دسر .» یمن  نارگمتـس  هب  نم  دهع  دومرف : .تسه  زین  منادنزرف  رد 

هک میهاربا » لآ   » هجیتن رد  و  دـشاب ؛ مالـسلا  هیلع  نمحرلا  لـیلخ  میهاربا  لـسن  زا  دـیاب  اـمتح  ماـما  سپ  .دنتـسین  ملاـظ  هک  هداد  رارق 
.تسا هداد  رارق  ماما  ار  ناشیا  دنوادخ  هک  دنتسه  مالسلا » هیلع  میهاربا  هیرذ   » نامه دنتسه  باتکلا » ثراو  »

فلا و هک  ارچ  دشاب ، هدزن  رس  یملظ  وا  زا  دشاب و  هدوبن  ملاظ  هظحل  کی  يارب  یتح  رمع  لوا  زا  هک  دشاب  ماما  دناوت  یم  یسک  ًایناث 
، شیگدنز نارود  لوط  رد  یسک  رگا  ینعی  .دریگ  یمرب  رد  ار  نیملاظ  مامت  هک  تسا  سنج  مال  فلا و  نیملاظلا »  » هملک رـس  رب  مال 

.دشاب تماما  بصنم  دجاو  دناوت  یمن  دنزب  رس  وا  زا  ملظ  کی  طقف  یتح 

يارب ندروآ  کیرـش  ًـالثم  .تسا  هدوـمن  یفرعم  ار  ملاـظ  هدرک و  فـیرعت  ار  ملظ  ددـعتم  دراوـم  رد  میرک  نآرق  تسیچ ؟ مـلظ  اـما 
ٌملَُظل َكرِّشلا  َّنِا  ِهَّللاـِب  كِرـُشت  ـال  َّیَُنب  اـی  ُهُظِعَی  َوُـه  ِِهنبِـال َو  ُناـمُقل  َلاـق  ِذا  َو  : » دـنک یم  یفرعم  ملظ  نیرتـگرزب  ار  لاـعتم  دـنوادخ 

ادـخ کیرـش  ار  يزیچ  مرـسپ ! تفگ : درک  یم  هظعوم  ار  وا  هک  یلاح  رد  شدـنزرف  هب  نامقل  هک  ار  ینامز  روآ  داـی  هب  : » (1)« ٌمیظَع
اونَمآ َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  : » دـنک یم  یفرعم  ناملاظ  ناونع  هب  ار  نارفاک  رگید  ياـج  رد  تسا .» یگرزب  ملظ  ادـخ  هب  كرـش  هک  هدـم  رارق 
نامیا هک  یناـسک  يا  : » (2)« َنوِملاّظلا ُمُه  َنوِرفاکلا  ٌهَعافَـش َو  ـال  ٌهَّلُخ َو  ـال  ِهیف َو  ٌعَیب  ـال  ٌموَی  َِیتأَـی  نَا  ِلـبَق  نِم  مُکاـنقَزَر  اَّمِم  اوقِفنَا 

هن تسا و  يدتـس  داد و  هن  نآ  رد  هک  دـسر  ارف  يزور  هـکنآ  زا  شیپ  دـینک ، قاـفنا  مـیا  هداد  يزور  امـش  هـب  هـچنآ  زا  دـیا ، هدروآ 
یسک رگا  سپ  دنناراکمتس .» نارفاک  و  یتعافش ؛ هن  یتسود و 

 . 13 نامقل : - 1
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، دریگ رارق  تماما  بصنم  رد  دناوت  یمن  وا  نآرق  صن  هب  دروآ ، کیرـش  ادخ  يارب  ای  دشاب  دـنوادخ  هب  رفاک  هظحل  کی  يارب  یتح 
.تسین باتکلا  ملع  هب  ملاع  اذل 

َو : » دـنک یم  نایب  ار  ندوبن  ملاظ  ندوب و  باتکلا  ملع  هب  ملاع  نیب  طابترا  هک  دراد  دوجو  نآرق  تایآ  رد  يرگید  مهم  رایـسب  لـیلد 
ِِهب َقَّدَصَت  نَمَف  ٌصاِصق  َحورُجلا  ِّنِّسلِاب َو  َّنِّسلا  ِنُذُالِاب َو  َنُذُالا  ِفنَالِاب َو  َفنَالا  ِنیَعلِاب َو  َنیَعلا  ِسفَّنلِاب َو  َسفَّنلا  َّنَا  اهیف  مِهیَلَع  انبَتَک 

ناج و يازا  رد  ناج  هک  میدرک  ررقم  ناـشیارب  تاروت  رد  : » (1)« َنوِملاّظلا ُمُه  َِکئلُواَف  ُهَّللا  َلَزنَا  اِمب  مُکحَی  َمل  نَم  َُهل َو  ٌهَراّـفَک  َوُهَف 
هک یـسک  سپ  شدننام ، هب  اه  مخز  نادند و  ياج  هب  نادـند  شوگ و  يازا  رد  شوگ  ینیب و  لباقم  رد  ینیب  مشچ و  ربارب  رد  مشچ 

نانیمه ناراکمتـس  سپ  دنکن  يرواد  داتـسرف  ورف  ادـخ  هچنآ  مکح  هب  هک  یـسک  و  تسوا ، يارب  يا  هراّفک  راک  نیا  دـشخبب  ار  نآ 
رب دناوت  یم  دشاب  هَّللا  لزنا  ام  هب  ملاع  هک  یـسک  سپ  .دنتـسه  ملاظ  دننکن  مکح  هَّللا  لَزنَا  ام  قبط  هک  یناسک  هیآ  نیا  قبط  دنـشاب .»

.دشابن ملاظ  دنک و  مکح  نآ  قبط 

هک دننک  اعدا  دنناوت  یم  کی  مادک  دـندرک ، تماما  ربمایپ و  ینیـشناج  ياعدا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دـعب  هک  یناسک  نیب  رد 
قبط رب  ات  دنتسه  هَّللا  لزنا  ام  مامت  هب  ملاع  هک  دننک  اعدا  دنناوت  یم  کی  مادک  دنا !؟ هدوبن  ادخ  هب  كرـشم  رفاک و  هظحل  کی  يارب 

!؟ تسیچ دروم  نیا  رد  خیرات  هاوگ  دننک !؟ مکح  نآ 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تیملعا 

يدیدرت یمالـسا  قرف  زا  مادک  چیه  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دعب  هَّللا  لزنا  ام  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ّتیملعا  رد 
زج تسین  یـسک  تسوا ، دزن  باـتکلا  ملع  ماـمت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا  دـعب  هک  یـسک  نآ  دـنراد  ناـعذا  همه  .تـسین 

.تسا ناشیا  دزن  باتکلا  ملع  مامت  هدومرف  نایب  ًاحیرص  دنوادخ  هک  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما 

 . 45 هدئام : - 1
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یم دـندش  رفاک  هک  یناسک  : » (1)« ِباتِکلا ُملِع  ُهَدـنِع  نَم  مُکَنَیب َو  ینَیب َو  ًادیهَـش  ِهَّللِاب  یفَک  ُلق  ًالَـسُرم  َتَسل  اورَفَک  َنیذَّلا  ُلوقَی  «َو 
«. دشاب هاوگ  امش  نم و  نایم  تسا ، باتک  ملع  وا  دزن  هک  سک  نآ  ادخ و  تسا  یفاک  وگب : .یتسین  هداتسرف  وت  دنیوگ :

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دعب  باتکلا  ملع  ناثراو 

همئا هب  ناشیا  زا  دـعب  هدیـسر و  یحو  قیرط  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  كراـبم  دوجو  هب  ملع  نیا  دـش  ناـیب  هک  روط  ناـمه 
.دنتسه ناشیا  نیرخآ  مالسلا  هیلع  هَّللا  هیقب  ترضح  ناشیا و  نیلوا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  هدیـسر  ثرا  هب  مالـسلا  هیلع  يده 

.ددرگ یم  هدهاشم  روفو  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  بلطم  نیا 

: مینک یم  رکذ  ار  ثیدح  ود  هنومن  ناونع  هب  ام 

( هعیش زا  : ) لوا ثیدح 

دصق ار  ام  : » دندومرف ِباتِکلا » ُملِع  ُهَدنِع  نَم  َو   » هیآ هرابرد  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ریثک  نب  نامحرلا  دبع 
(2) «. تسام نیرتهب  لضفا و  لوا و  مالسلا  هیلع  یلع  هدرک و 

( هعیش زا  : ) مود ثیدح 

مالسلا هیلع  نامیلس  ملع  زا  نخس  مدوب و  بانج  نآ  تمدخ  نم  دیوگ : یم  دنک و  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ریَُکب  نبا 
مسا زا  فرح  کی  وا  هب  هدش ؟ هداد  زیچ  هچ  مالسلا  هیلعدوواد  نب  نامیلس  هب  دومرف : .دوب  هدش  هداد  وا  هب  هک  یتردق  دمآ و  نایم  هب 

نَم مُکَنَیب َو  ینَیب َو  ًادیهَش  ِهَّللِاب  یفَک  ُلق  : » دیامرف یم  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  هک  تسا  یسک  امش  ماما  یلو  دندوب  هداد  مظعا 

 . 43 دعر : - 1
ج 26 ص 172. راونالا : راحب  - 2
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(1) .موش ناتیادف  دییامرف ، یم  حیحص  مدرک : ضرع  .دوب  باتک  ملع  مامت  مالسلا  هیلع  یلع  دزن  مسق  ادخ  هب  ِباتِکلا .» ُملِع  ُهَدنِع 

( تنس لها  زا  : ) موس ثیدح 

یلع روظنم  هک  درک  نایب  ِباتِکلا ،» ُملِع  ُهَدنِع  نَم  َو   » دنوادخ لوق  هرابرد  ربمایپ  یباحص  سابع  نبا  تسا : هدرک  لقن  ریبج  نب  دیعس 
(2) .تسوا دزن  باتکلا  ملع  هک  تسا  مالسلا  هیلع 

اهنت داد ، ناشن  دوخ  زا  ار  هداعلا  قراخ  تردق  نآ  هک  مالسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  ریزو  ایخرب  نب  فصآ  بانج  هک  دش  نایب  ًالبق 
مامت ناشیا  زا  دـعب  همئا  نینمؤملاریما و  تایاور ، میرک و  نآرق  صن  هب  یتقو  لاـح  .تشاد  دوخ  دزن  ار  باـتکلا  ملع  زا  فرح  کـی 

!؟ داتفا دهاوخ  یقافتا  هچ  دنزاس  فوشکم  ایند  مدرم  يارب  ار  ملع  نیا  مامت  دوش  رارق  يزور  رگا  تسا ، ناشدزن  باتکلا  ملع 

؟ دندرکن رهاظ  ار  باتکلا  ملع  ناماما  ارچ 

ایند نیا  رد  ایآ  و  دـنتخاسن ؟ فوشکم  ار  ملع  نیا  مالـسلا  هیلع  يدـه  همئا  ارچ  هکنیا  لثم  تسا ، حرطم  اـجنیا  رد  يداـیز  تـالاؤس 
مولع نیا  راـثآ  شریذـپ  يارب  اـیند  فرظ  اـیآ  دـندرگ ؟ دـنم  هرهب  نآ  زا  مدرم  هدـش و  فوشکم  مولع  نیا  هک  دـمآ  دـهاوخ  یناـمز 

 .... رگید ناوارف  تالاؤس  و  دراد ؟ شیاجنگ 

يارب هک  یلیلد  نیرت  هداس  دـندرب ، یمن  هرهب  نآ  زا  رهاـظ  رد  دـنتخاسن و  فوشکم  ار  مولع  نیا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ارچ  هکنیا 
ار ناشیا  مدرم  هک  تسا  نیا  درک  نایب  ناوت  یم  نآ 

ج 26 ص 170. راونالا : راحب  - 1
ج 1 ص 401. لیضفتلا : دعاوقل  لیزنتلا  دهاوش  - 2
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ار مولع  نیا  شریذـپ  ناوت  تیفرظ و  هتبلا  دـص  و  دـنتفریذپ ، ار  اهنآ  تفالخ  دـنتفر و  تما  دارفا  نیرت  لـهاج  غارـس  هب  هدرک و  اـهر 
همئا زا  یکی  ًالثم  درک  یم  اعدا  یـسک  رگا  هک  ییاج  ات  دـندوب ، هدیـسرن  یهلا  ملع  شریذـپ  یبلق  يرکف و  غولب  هب  زونه  دنتـشادن و 
هیقت يور  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  دوخ  رگا  و  دنتـسناد ، یم  لتقلا  بجاو  ار  نایعیـش  هیقب  یعدـم و  دـناد ، یم  بیغ  ملع  مالـسلا  مهیلع 

.دندناسر یم  تداهش  هب  زین  ار  ناشیا  دندرک  یمن  راکنا 

ار بلطم  نیا  شریذـپ  لمحت  تردـق  يدـحا  : » دـندومرف یم  هداد  رما  نیا  نامتک  هب  روتـسد  مالـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  هک  ییاج  ات 
«. تسا هداد  رارق  ناحتما  دروم  ادخ  ار  ناشبولق  هک  ینینمؤم  لسرم و  يایبنا  برقم و  هکئالم  زج  درادن 

: مینک یم  افتکا  دروم  دنچ  هب  هک  دوش  یم  هدید  ناوارف  تایاور  رد  بلطم  نیا  دهاش 

: لوا ثیدح 

هیلعرقاب ترضح  رب  نیطـسلف  لها  زا  یهورگ  دومرف : یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تفگ : یـشرق  بهو  نب  بهو 
مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  مدـج  دومرف : سپـس  .داد ...  باوج  ناشیا  دـندرک و  لاؤس  دـنچ  یلئاـسم  زا  ار  وا  دـندش و  دراو  مالـسلا 

شیپ دیسرپب  نم  زا  دومرف : یم  ربنم  رس  رب  دیشک و  یم  درد  رپ  هنیـس  زا  درـس  هآ  هک  اجنآ  ات  تفاین  شیوخ  ملع  يارب  زا  ار  ینالماح 
هاگآ و  دنک ، لمحت  ار  نآ  هک  مبای  یمن  ار  یسک  هک  دیشاب  هاگآ  هآ ! هآ ! .تسا  يرایـسب  ملع  نم  هنیـس  نایم  رد  .دیباین  ارم  هکنآ  زا 

زا نانآ  .تسا  هدرک  مشخ  ناشیا  رب  ادـخ  هک  ار  یهورگ  دـیرادم  تسود  سپ  .میاسر  تجح  ادـخ  بناج  زا  امـش  رب  نم  هک  دیـشاب 
(1) .دنا هدش  دیمون  دنناگدرم  هک  اهربق  نابحاص  زا  نارفاک  هک  نانچ  دنا  هدش  دیمون  ترخآ 

ج 3 ص 224. راونالا : راحب  - 1
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: مود ثیدح 

رگا ادخ  هب  دندومرف : ترضح  نآ  .دمآ  شیپ  هّیقت  زا  نخس  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  دزن  يزور  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
سپ درک ! رارقرب  يردارب  ود  نآ  نایم  مالسلا  هیلعربمایپ  هک  یتروص  رد  تشک ، یم  ار  وا  دوب  ناملس  لد  رد  هچنآ  تسناد  یم  رذوبا 

ینمؤم هدنب  ای  برقم  هتشرف  ای  لسرم  ربمایپ  زج  و  تسا ، بعصتسم  بعـص و  ءاملع  ملع  انامه  دیراد ؟ نامگ  هچ  رگید  مدرم  هرابرد 
ام زا  يدرم  وا  .دـش  املع  هلمج  زا  ناملـس  ور  نیا  زا  دومرف : سپـس  .درادـن  ار  نآ  لمحت  تقاط  هدومزآ  ناـمیا  هب  ار  شلد  ادـخ  هک 

(1) .مدروآ ءاملع  فیدر  رد  ار  وا  تهج  نیا  زا  و  تسا ، هداوناخ 

: موس ثیدح 

ای ملاس  ياه  لد  ای  ینارون  ياه  هنیس  زج  درادن  ار  نآ  لمحت  .تسا  بعصتسم  بعـص و  ام  ثیدح  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
تفرگ نامیپ  دوخ ) تیبوبر  هب   ) مدآ ینب  زا  هک  نانچ  تفرگ ، ام ) تیالو  هب   ) نامیپ ام  نایعیـش  زا  ادـخ  انامه  .وکین  قالخا  نابحاص 

و دهد ، شاداپ  وا  هب  ار  تشهب  ادخ  دنک ، افو  شیوخ ) نامیپ  هب   ) ام هب  تبسن  هک  ره  سپ  متسین ؟» امـش  راگدرورپ  نم  ایآ  : » دومرف و 
(2) .تسا خزود  رد  نادواج  هشیمه و  دناسرن ، ام  هب  ار  ام  ّقح  دراد و  نمشد  ار  ام  هک  ره 

: مراهچ ثیدح 

زج تسا ، بعصتسم  بعـص و  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  ثیدح  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
لآ زا  هک  یثیدـح  ره  سپ  .درواـین  ناـمیا  نآ  هب  هدوـمزآ ، ناـمیا  هب  ار  شلد  ادـخ  هک  يا  هدـنب  اـی  لـسرم  ربماـیپ  اـی  برقم  هتـشرف 

هب مالسلا  مهیلعدمحم 

ج 1 ص 401. یفاکلا : - 1

ج 1 ص 401. یفاکلا : - 2
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شیانـشآان دـیمر و  نآ  زا  ناتلد  هک  یثیدـح  ره  و  دـیریذپب ، دـیدید ، انـشآ  ار  نآ  دـیتفای و  لد  شمارآ  نآ  ربارب  رد  دیـسر و  اـمش 
لمحت هک  ار  یثیدح  هک  تسا  یـسک  هدش  كاله  انامه  .دینک  در  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  ملاع  ربمایپ و  ادـخ و  هب  ار  نآ  دـیدید ،

(1) .تسا رفک  يواسم  راکنا  و  تسین ! نینچ  نیا  ادخ  هب  تسین ! نینچ  نیا  ادخ  هب  دیوگب  وا  و  دننک ، وگزاب  شیارب  درادن 

: مجنپ ثیدح 

درادن ار  نآ  لمحت  تسا و  تخس  ام  ثیدح  : » دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلعدمحم  نب  رفعج  مشـش  ماما  زا  دیوگ : دادح  بیعش 
(. دراد مکحم  هعلق  ژد و  هک  يرهش   ) هنیصح هنیدم  ای  هدومزآ  نامیا  اب  ار  شلد  ادخ  هک  يا  هدنب  ای  لسرم  ربمایپ  ای  برقم  هتشرف  زج 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  ار  نآ  ینعم  دوخ  نم  تفگ : تسا ؟ مادک  هنیـصح  هنیدم  بیعـش  يا  دیـسرپ : وا  زا  بیعـش  درگاش  ورمَع 
(2) .تسا دراد ) داحتا  وا  رما  تعاطا  ادخ و  هب  نامیا  رس  رب  رگید  بولق  اب  هک  یبلق   ) عمتجم بلق  دندومرف : نم  هب  .مدیسرپ 

؟ دننک یم  رهاظ  ینامز  هچ  ار  باتکلا  ملع  ناماما 

روهظ رد  ریدـغ  یّلجت  روهظ و  ریدـغ و  یلـصا  طابترا  دـش ، دـهاوخ  فوشکم  یناـمز  هچ  رد  مولع  نیا  هک  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد 
نیا هداد و  ار  نآ  هدعو  دنوادخ  هک  تسا  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  ملع  روهظ  هوکشاب  نارود  نامه  روهظ  نارود  .ددرگ  یم  نشور 

: تسا زراب  میرک  نآرق  نتم  رد  هدعو 
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يِذَّلا ُمُهَنید  مَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  مِِهلبَق َو  نِم  َنیذَّلا  َفَلخَتسا  اَمَک  ِضرَالا  ِیف  مُهَّنَِفلخَتسََیل  ِتاِحلاّصلا  اولِمَع  مُکنِم َو  اونَمآ  َنیذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  »
ادخ : » (1)« َنوقِسافلا ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  َدَعب  َرَفَک  نَم  ًائیَش َو  یب  َنوکِرـُشی  ینَنوُدبعَی ال  ًانمَا  مِِهفوَخ  ِدَعب  نِم  مُهََّنلِّدَُبَیل  مَُهل َو  یـضَترا 

هک هنوگ  نامه  دـنک  نیـشناج  نیمز  رد  ار  نانآ  هک  هداد  هدـعو  دـندرک  هتـسیاش  ياهراک  دـندروآ و  ناـمیا  هک  امـش  زا  یناـسک  هب 
دـشخب و رادـتقا  ناشیا  تحلـصم  هب  دیدنـسپ  ناـنآ  يارب  هک  ار  ناـشنید  هتبلا  درک و  نیـشناج  دـندوب  ناـشیا  زا  شیپ  هک  ار  یناـسک 

یناسک نینچ  تشگ  رفاک  نآ  زا  سپ  سک  ره  و  دـنریگن ، نم  کیرـش  ار  يزیچ  دنتـسرپب و  ارم  ات  دـنک  لدـب  ینمیا  هب  ار  ناشـسرت 
«. دنشاب ناراکتشز  نامه 

تسا تفالخ  زا  یئزج  ملع  رد  تفالخ 

: مینک یم  هدافتسا  تیاور  زا  ار  بلطم  نیا  ام  تسه و  زین  دنوادخ  ملع  يارب  ینیشناج  تفالخ و  نیا 

: لوا ثیدح 

ربمایپ و نیتسخن  بش  نآ  رد  دیرفآ و  ایند  تقلخ  يادتبا  رد  ار  ردق  بش  هرکذ  ّلج  يادخ  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  یقت  دـمحم  ماما 
یبش نانچ  ات  روما  نایب  ریـسفت و  بش  نآ  رد  هک  دشاب  یبش  لاس  ره  رد  هک  دومرف  مکح  دیرفآ و  ار  دشاب  دیاب  هک  یّیـصو  نیتسخن 

ناثدـحم نالوسر و  ناربمایپ و  اریز  هدرک ، در  ار  لج  زع و  يادـخ  ملع  دـنک  راکنا  ار  بش  نآ  سک  ره  .دـیآ  دورف  هدـنیآ  لاس  رد 
، دروآ یم  اهنآ  يارب  بش ) نآ  ریغ  رد   ) مالـسلا هیلع  لیئربج  هک  یتجح  اـب  دـسر  یم  اـهنآ  هب  بش  نآ  رد  هک  یتجح  هلیـسو  هب  زج 

(. دنروآ یم  تسد  هب  بش  نآ  رد  ار  فالتخا  نودب  ملع  قلخ و  يربهر  همانرب  اریز   ) دنتسیان اپب  دنوشن و  مئاق 
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، تسین یکـش  هک  ناربمایپ  هب  تبـسن  اما  دومرف : دنیآ ؟ یم  مه  ناثدحم  دزن  رگید  هکئالم  ای  لیئربج  مدرک : ضرع  دیوگ : یم  يوار 
یلاعت يادـخ  هک  دـشاب  نیمز  لها  يارب  یتّجح  ناهج  ناـیاپ  اـت  نیمز  شنیرفآ  زور  نیتسخن  زا  دـیاب  راـچان  ناـشیا  ریغ  هب  تبـسن  و 

ار رما  نآ  ردق  بش  رد  هکئالم  لیئربج و  هک  دنگوس  ادخ  هب  .دـیامرف  لزان  شناگدـنب  نیرت  بوبحم  رب  بش  نآ  رد  ار  روما  ریـسفت 
رد ادخ  رما  مدآ  زا  سپ  ناربمایپ  همه  يارب  و  دوب ، یّیـصو  وا  يارب  هکنآ  رگم  درمن  مدآ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  و  دـندروآ ، مدآ  يارب 
رد هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ات  مدآ  زا  يربمایپ  ره  هک  دنگوس  ادخ  هب  .دش  ررقم  مه  وا  زا  سپ  یـصو  يارب  و  دمآ ؛ یم  ردـق  بش 

(. دهد رارق  دوخ  یصو  ار  یصخش  و   ) دنک تیصو  سک  نالف  هب  هک  تشگ  یم  رومأم  بش  نآ 

هک امـش  زا  یناسک  هب  ادخ  : » دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دعب  رما  نایلاو  صوصخ  هب  تبـسن  شنآرق  رد  لجوّزع  يادخ 
ات درک .» نیشناج  ار  ناشیا  ناینیشیپ  هک  نانچ  دنک ، ناشنیشناج  نیمز  رد  هک  هدرک  هدعو  دنا ، هدرک  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا 
ارم اهنت  اـت  دروآ ، ناـنآ  لد  هب  تینما  ناشـسرت  یپ  زا  دـهد و  رارقتـسا  هدیدنـسپ  ناـشیا  يارب  هک  ار  ینید  و  : » دـیامرف یم  هک  اـجنآ 

ناتربمایپ زا  سپ  ار  امش  ینعی  دنناگشیپ .» هنگ  دوخ  دنوش  رفاک  نیا  زا  سپ  هک  اهنآ  .دنزاسن  کیرش  نم  اب  ار  يزیچ  دننک و  تدابع 
یم ثوعبم  دعب  ربمایپ  ات  دندش  یم  نیشناج  وا  زا  سپ  مالسلا  هیلع  مدآ  ءایـصوا  هک  نانچ  منک ، دوخ  تدابع  نید و  ملع و  نیـشناج 

یلصدمحم زا  دعب  يربمایپ  هکنیا  هب  نامیا  اب  دننک  تدابع  ارم  ینعی  دنزاسن ،» کیرش  نم  اب  ار  يزیچ  دننک و  تدابع  ارم  ات   » .تشگ
رد هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  زا  دعب  ار  رما  نایلاو  مه  ادخ  .دنناگشیپ  هنگ  ناشدوخ  دنیوگ  نیا  زج  هک  یناسک  .تسین  هلآو  هیلع  هللا 

.نایلاو نآ  میتسه  ام  دیشخب و  رارقتسا  ملع 

رگا اریز   ) تسا رهاظ  ام  ملع  اما  .درک  دیهاوخن  فارتعا  امش  یلو  دینک ؛ فارتعا  میتفگ ، تسار  امـش  هب  رگا  هک  دیـسرپب ، ام  زا  سپ 
دنسرپ و یم  نارگید  دیسرپن ، ام  زا  امش 
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رد ام  هلیـسو  هب  ادخ  نید  هک  ینامز  اما  و   ) .دنتـسه رگید  ِمهف  زیچ  ِضرغ  یب  مدرم  دـینکن ، فارتعا  دانع  جاجل و  يور  زا  امـش  رگا 
و دوش ، يرپس  اهزور  هنابـش  تشذگ  اب  هک  تسا  یتدم  ار  نآ  دشابن ، یفالتخا  هنوگ  چـیه  مدرم  نایم  هک  يروط  هب  ددرگ  رهاظ  نآ 

(. ددنب رب  تخر  مدرم  نایم  زا  فالتخا   ) دوش یکی  رما  ددرگ و  راکشآ  دسر  شتقو  نوچ 

180 ص :

.تسا هداد  رارق  مدرم  هاوگ  ار  ناشیا  تهج  نیمه  هب  دشابن و  یفالتخا  نینمؤم  نایم  هک  هدش  يراج  ادخ  نامرف  هک  دنگوس  ادـخ  هب 
لجوزع يادـخ  .رگید  مدرم  هاوگ  ام  نایعیـش  دوخ و  نایعیـش  هاوگ  ام  دـشاب و  ام  هاوگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  هک  بیترت  نیدـب 

: دندومرف مالسلا  هیلع  ماما  سپس  .دشاب  هتشاد  دوجو  یضقانت  شملع  لها  نایم  دشاب و  یفالتخا  وا  مکح  رد  هک  هتساوخن  زگره 

ناسنا يرترب  دـننام  تسین ، وا  نوچ  هروس  نآ  هب  شنامیا  رد  هک  یـسک  رب  دـنک ، رواب  شریـسفت  اب  ار  ُهاـنلَزنَا » اـّنِا   » هک ینمؤم  يرترب 
رافک طلست  ینعی   ) ار هچنآ  دراد  یمرب  ایند  رد  نآ  نیرکنم  زا  هروس  نآ  هب  ِنانمؤم  هلیسو  هب  ّلج  ّزع و  يادخ  و  نایاپراهچ ! رب  تسا 
هبوت دوخ  راکنا  زا  دناد  یم  ادخ  هک  ییاهنآ  باذع  ات  دراد ، یم  رب  ناگتسشن  هناخ  زا  ناگدننکداهج  هلیسو  هب  هک  ار ) نیملسم  رب  ار 

بجاو يداهج  مه  نامز  نیا  رد  ینکن  نامگ  هکنیا  يارب  دمآ ، نایم  هب  داهج  زا  نخـس  نوچ   ) و دشاب ، لماک  ترخآ  رد  دـننک  یمن 
(1) «. مرادن غارس  بوخ  یگیاسمه  هرمع و  جح و  زج  يداهج  نامز  نیا  رد  نم  : » میوگ یم  تسا 

: مود ثیدح 

ياهراک هدروآ و  ناـمیا  امـش  زا  هک  یناـنآ  هب  دـنوادخ  هیآ 152  دروم  رد  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ریـصبوبا 
نیمز يور  رد  هک  دهد  یم  هدعو  دنا  هداد  ماجنا  هدیدنسپ 
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اه ینارگن  زا  دعب  و  دزاس ، رقتسم  هدیدنسپ  اهنآ  يارب  هک  ار  ناشنید  و  درک ؛ نیـشناج  ار  ناینیـشیپ  هک  روط  نامه  دنک ، ناشنیـشناج 
رفاک نیا  زا  دعب  یـسک  رگا  و  دیهدن ، رارق  نم  کیرـش  ار  زیچ  چیه  دینک ! یگدـنب  ارم  .دومن  دـهاوخ  لدـبم  تینما  هب  ار  نانآ  سرت 

.تسا هدش  لزان  وا  نارای  مالسلا و  هیلعدوعوم  يدهم  هرابرد  هیآ  نیا  دندومرف : تسا ،» نیقساف  زا  دوش 

رطاخ هب  مدرم  هدش و  فوشکم  مالسلا  مهیلع  هَّللا  لآ  مولع  روهظ  نامز  رد  هک  دراد  تلالد  بلطم  نیا  رب  زین  يرگید  دهاوش  هلدا و 
یَلَع َّنُمَن  نَا  ُدـیُرن  َو  : » دـیامرف یم  نآرق  رد  دـنوادخ  هکنیا  هلمج  زا  ، (1) دنراد ار  نآ  شریذـپ  تیفرظ  لمحت و  لوقع  ندـش  لماک 

ار نانآ  میهن و  ّتنم  نیمز  نافعـضتسم  رب  میا  هدرک  هدارا  اـم  : » (2)« َنیثِراولا ُمُهَلَعَجن  ًهَِّمئَا َو  مُهَلَعَجن  ِضرَالا َو  ِیف  اوفِعـُضتسا  َنیذَّلا 
«. میهد رارق  نیمز  يور  ناثراو  نایاوشیپ و 

نیمز ناثراو  مالسلا  مهیلع  يده  همئا 

هدومرف یفرعم  مالسلا  مهیلع  يده  همئا  دنادرگ ، ثراو  ار  ناشیا  هدرک  هدارا  دنوادخ  هک  نیمز  رد  نیفعـضتسم  قادصم  تایاور  رد 
هیلع نینمؤملاریما  زا  یـسوط  خیـش  تبیغ  رد  .تشاد  دهاوخ  همادا  تعجر  نامز  رد  هتـشگ و  عورـش  روهظ  نامز  تثارو  نیا  هک  دنا 
يور ناثراو  نایاوشیپ و  ار  ناـنآ  میهن و  ّتنم  نیمز  نافعـضتسم  رب  میا  هدرک  هدارا  اـم   » هیآ نیا  ریـسفت  رد  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا 
زیزع ار  نانآ  ات  دزیگنارب  ار  اهنآ  ِيدهم  دنوادخ  هک  دنربمایپ  لآ  دنا  هتـشگ  فیعـض  نیمز  رد  هک  نانیا  دندومرف : میهد ،» رارق  نیمز 

(3) .دنادرگ لیلذ  ار  ناشنانمشد  و 

ار ناشلوقع  سپ  دراذگ  ناگدـنب  رـس  رب  ار  شتمحر  تسد  دـنوادخ  دـنک  مایق  ام  مئاق  نوچ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  - 1
 . ج 1 ص 25 یفاکلا : دوش .» لماک  ناشدَرِخ  هجیتن  رد  دنک و  عمج 

 . 5 صصق : - 2
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: دندومن فصو  ریدغ  هبطخ  رد  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  كرابم  دوجو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ابیز  هچ  و 

.دریگ یم  ماقتنا  نارگمتـس  زا  دوش و  یم  زوریپ  نایدا  مومع  رب  هک  تسوا  .تسا  يدهم  مئاق  ناماما  ام  زا  نیرخآ  درف  هک  دـینادب  ... 
یم ار  كرـش  لها  زا  يا  هفئاط  ره  هک  تسوا  .درب  یم  نیب  زا  ار  اهروشک  ياهزرم  دنک و  یم  حـتف  ار  اه  تکلمم  راصح  هک  تسوا 

تـشم تشم  شناد  فرگـش  يایرد  زا  يو  مه  تسادخ و  نید  روای  .دنک  یم  یهاوخنوخ  ادخ  ءایلوا  يارب  هک  تسوا  مه  و  دشک ،
.دنک یم  تشادرب  ملع 

.دـناشن یم  دوخ  لهج  هلحرم  رد  ار  ینادان  لهاج و  ره  دـنک و  یم  تیبثت  ار  یتلیـضف  بحاـص  ره  ماـقم  هک  تسا  یـسک  وا  دـینادب 
یـسک تسوا  .دراد  هطاحا  مولع  عیمج  رب  تسا و  شناد  ملع و  ثراو  هدومرف و  رایتخا  ماقم  نیا  يارب  ار  يو  ادخ  هک  یـسک  تسوا 

.تسادخ هب  نامیا  دروم  رد  مدرم  هدننک  هاگآ  و  دهد ، یم  ربخ  ادخ  فرط  زا  هک 

نامز رد  هک  يدارفا  ناینیـشیپ و  مومع  .تسا  هدش  ضیوفت  ودب  ادخ  فرط  زا  ّتیرـشب  رما  و  مکحم ، دیـشر  تسوا  دینادب  مدرم ! يا 
ناهج رد  یقح  .دوب  دهاوخن  یتجح  يو  زا  سپ  تسا و  دنوادخ  یقاب  تّجح  وا  .دـنیوا  روهظ  مایق و  ناسر  هدژم  دوب ، دـنهاوخ  يو 

رد يدـحا  و  دوش ، یمن  زوریپ  وا  رب  سک  چـیه  .تسین  دوـجوم  يو  دزن  زج  ملاـع  رد  يروـن  ییانـشور و  درادـن و  دوـجو  وا  اـب  زج 
روما رد  هدننیرفآ  نیما  مدرم و  نایم  رد  راگدرورپ  رادنامرف  كاخ و  هرک  رد  ادخ  ّیلو  وا  .دش  دهاوخن  يرای  يو  هب  ندناسر  بیسآ 

(1) .تسا تقلخ  ناهن  راکشآ و 
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روهظ رصع  رد  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  مولع  فشک 

رد هک  دـننک  یم  نایب  ًاحیرـص  ترـضح  هک  ددرگ  یم  نایب  مالـسلا  هیلع  مولعلارقاـب  كراـبم  دوجو  زا  یتیاور  ماـتخ  نسُح  ناونع  هب 
.تخاس دنهاوخ  فوشکم  ار  مولع  نیا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  كرابم  دوجو  روهظ  نامز 

، بعـصتسم بعـص  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  لآ  ثیدـح  : » دومرف یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  زا  دـیوگ : یم  دوراـج  یبا 
ار شلد  ادخ  هک  يا  هدنب  ای  لسرم  ربمایپ  ای  برقم  هتـشرف  زج  درادن  ار  نآ  لمحت  و  تسا ، ینارون  دئاوز و  نودب  هدیـشوپ ، نیگنس ،
ار وا  نآرق  دـنک و  یم  قطن  دـنک  مایق  ام  مئاق  هک  یناـمز  دراد ،) مکحم  هعلق  ژد و  هک  يرهـش   ) هنیـصح هنیدـم  اـی  هدومزآ  ناـمیا  اـب 

(1) «. دیامن یم  قیدصت 

 . ج 2 ص 191 راونالا : راحب  - 1
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یفیرش اضر  دمحم  روهظ :  رصع  رد  ریدغ  یهلا  تدحو  مظن و  یلجت 

هدیکچ

.دوب نآ  هیقبم  تلع  ریدغ  مالسا و  هثدحم  تلع  تثعب   . 1

.دوب ٍداه » ِموَق  ِّلِکل   » هیآ رد  نارگتیاده  یّلجت  ریدغ   . 2

.دنسر یم  دوصقم  لزنم  رس  هب  یهلا  تدحو  مظن و  کی  تحت  اه  تلم  همه  رگتیاده ، ناماما  زا  تعاطا  اب  ریدغ  رد   . 3

«. ِهَقرُفلا َنِم  ًانامَا  انَتَماِما  َو  ِهَّلِمِلل ، ًاماِظن  انَتَعاط  َو  : » هدومرف مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  ریدغ  يانعم  رد   . 4

.دوب تیالو  رب  نیملسم  داحتا  تسد  يانعم  هب  ریدغ  تعیب   . 5

.تسا تیالو  رس  رب  اه  ناکم  همه  رد  نیملسم  همه  داحتا  يانعم  هب  تمایق  ات  ریدغ  غالبا  روتسد   . 6

ناهج و نیون  مظن  تدـحو و  يارب  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  زا  تعاطا  هیاـس  رد  يدـبا  تداعـس  رب  ییاـهن  تجح  ماـمتا  ریدـغ   . 7
.تسا اه  بلق  همه  طابترا 
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.دیدرگ خلت  ناشماک  رد  تیرشب  ياهوزرآ  هب  ندیسر  ریدغ و  نیریش  معط  ِهَّللا " ُباتِک  اُنبسَح   » هلمج اب   . 8

.دروآ ناغمرا  هب  نیملسم  يارب  ار  مّنهج  و  تسب ، ار  هدوشگ  تمحر  ياهرد  هفیقس   . 9

.دننادرگرب مدرم  یگدنز  ماک  هب  ار  هتفر  تسد  زا  ریدغ  دنتسناوتن  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هفیقس ، هنارباج  تیمکاح  اب   . 10

هب ینامـسآ  يدرم  تیریدـم  اب  یناـهج  دـحاو  تموکح  کـی  لیکـشت  دـحاو و  نید  زا  يوریپ  اـب  تدـحو  مظن و  ینعی  ریدـغ   . 11
.یهلا تمصع  نیمضت 

نایامن هملک  تدحو  مظن و  تقیقح  نید ، یفارحنا  ياه  هار  ندش  هتسب  روهظ و  رصع  رد  ریدغ  میقتسم  طارص  ندش  راکشآ  اب   . 12
.دش دهاوخ 

.تفر شیپ  هقرفت  یمظن و  یب  تمس  هب  تیرشب  هفیقس ، رد  ریدغ  نتشاذگ  رانک  اب   . 13

یحطـس یتوافت ، یب  ییارگبزح ، ییارگایند ، قاـفن ، زا  دـنترابع  دراد  ریدـغ  یـشومارف  رد  هشیر  هک  هقرفت  یمظن و  یب  لـماوع   . 14
.يرصنع تسُس  سرت و  يرگن ،

 : روهظ زا  لبق  تدحو  مظن و  داجیا  ياه  هار   . 15

.ریدغ هب  داقتعا  - 

.نیلقث ثیدح  هب  لمع  - 

.یمالسا تّما  رد  تماما  يانبم  رب  یهلا  ناحتما  - 

.نانآ زا  نید  ذخا  تیالو و  هب  طورشم  نامیا  - 

.دروخ مه  رب  تدحو  هچ  رگا  قیاقح  نایب  - 

فالتخا رد  لوسر  ادخ و  هب  عوجر  - 
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همدقم

رد هدراو  تاهبـش  نآ و  رد  دـیدرت  ریدـغ و  هعقاو  لصا  هماع  بتک  زا  دوخ ، تامحز  اب  ریدـغ  ناگتخوسلد  اه و  ینیما  همالع  زورید 
يدایز نایلاس  هک  تسا ، ریدـغ  تکرب  رپ  ینارون و  ِنیمزرـس  ِنتفاکـش  تبون  زورما  .دـنا  هدومن  تابثا  هداد و  خـساپ  ار  ـالوم »  » ظـفل

.تسا هدش  مورحم  نآ  هب  یبایتسد  زا  رشب  هدنام و  ناهنپ  نآ  یتفرعم  ياه  هنیجنگ  مخ ، ریدغ  اب  ینمشد  رطاخ  هب  تسا 

هب هک  تساه ؛ طابترا  نیا  زا  یکی  زا  يا  هشوگ  نایب  روهظ ،» رـصع  رد  یهلا  تدحو  مظن و  یّلجت   » عوضوم اب  دیراد  ور  شیپ  هچنآ 
.میامن یم  میدقت  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  ریدغ ، زا  عافد  هدیهش  رضحم 

ادخ دحاو  نید  ساسا  رب  تدحو  ناراذگ  ناینب  مالسلا  مهیلعایبنا 

دحتم ادـخ  هار  رد  اهنآ  هب  نامیا  اب  مدرم  اـت  داتـسرف ، رـشب  تیادـه  يارب  ار  ینـالوسر  زورما  اـت  مدآ  تقلخ  زا  سپ  لاـعتم  دـنوادخ 
هار رد  ار  دوخ  هفیظو  دحاو ، ینید  ِغیلبت  اب  يرگید  زا  سپ  یکی  زین  نالوسر  ءایبنا و  .دـندرگن  هقرفت  يراوخ  تلذ و  راچد  و  دـنوش ،

ادـخ دزن  رد  نید  انامه  : » (1)« ُمالـسِالا ِهَّللا  َدنِع  َنیّدلا  َّنِا  : » دیامرف یم  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  هنوگ  نامه  دـنداد ، ماجنا  فدـه  نیا 
«. تسا قح ) ربارب  رد  ندوب  میلست  و   ) مالسا

دحاو نوناق  ار  دـیواج  هزجعم  نآرق  و  نایدالا ، متاخ  ار  ناشیا  نید  دـنوادخ  و  دیـسر ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  هب  تبون  اـت 
ُهَّللا َّنَم  دََقل  : » دیامرف یم  هک  اجنآ  داهن ؛ ّتنم  نینمؤم  رب  تثعب  نیا  اب  و  دومرف ؛ یفرعم  ّتیرشب  يارب  ینامـسآ  همان  نوناق  اهنت  یهلا و 
نایم رد  هک  یماگنه  دیـشخب ) یگرزب  تمعن  و   ) داهن ّتنم  نانمؤم  رب  دنوادخ  : » (2)« مِهِسُفنَا نِم  ًالوسَر  مِهیف  َثََعب  ِذا  َنینِمؤُملا  یَلَع 

«. تخیگنارب ناشدوخ  زا  يربمایپ  اهنآ 

 . 19 نارمع : لآ  - 1
 . 164 نارمع : لآ  - 2
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همه توعد  يارب  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يارب  تیذا  تقـشم و  جـنر و  اب  هارمه  هثداح ، رـسارس  تلاسر  هرود  لاـس  هس  تسیب و 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هنوـگ  ناـمه  .دوـب  ندـش  يرپـس  لاـح  رد  تیلهاـج ، تاداـع  كرت  یتسرپاـتکی و  دـیحوت و  هـب  مدرم 

ناشیا فیرش  رمع  لاس  نیرخآ   (1) «. تفرگن رارق  رازآ  دروم  نم  هزادنا  هب  يربمایپ  چیه  «: » ُتیذوا ام  َلثِم  ٌّیبَن  َيذوا  ام  : » دـندومرف
ود هک  دومن  یم  هداـمآ  ترخآ  رفـس  يارب  ار  دوخ  یلاـح  رد  یهلا  رما  هب  ترـضح  نآ  و  دوب ، هداد  ياـج  دوـخ  رد  ار  یمهم  عیاـقو 

.دوب هدنام  یقاب  تیالو  نالعا  يرگید  جح و  یکی  یهلا  مکح 

َتغَرَف اذِاَف  : » دومرف شربمایپ  هب  دنوادخ  نآ  زا  تغارف  عادولا و  هجح  زا  سپ  هلصافالب  هتشگ و  نیرق  مه  اب  مکح  ود  نیا  يارجا  اذل 
«. نک بوصنم  يدش  غراف  مهم  راک  نآ  زا  هک  یماگنه  سپ  : » (2)« بَصناَف

ریدغ نیمزرس  رد  تدحو  میظع  هرگنک 

رـس رب  ناناملـسم  داحتا  زمر  نالعا  عقاو  رد  هک  داتفا  قافتا  يرجه  مهد  لاس  هجحلا  يذ  مهدجه  زور  رد  مخ ، ریدـغ  یخیرات  هعقاو 
هس تسیب و  ِتلاسر  یلوبق  مالـسلا ، هیلع  لیئربج  ترـضح  یحو  کیپ  هلیـسو  هب  دنوادخ  .دوب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  تیالو 

نیا هب  فیرـش  نآرق  .داد  رارق  دوخ  نیـشناج  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  باصتنا  ورگ  رد  تمحز ، همه  نآ  اب  ار  ترـضح  نآ  هلاس 
تراگدرورپ فرط  زا  هچ  نآ  ربماـیپ ! يا  : » (3)« ُهََتلاسِر َتغََّلب  امَف  لَعفَت  َمل  نِا  َو  : » دـیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ، هدومن  هراـشا  مهم  رما 

«! يا هدادن  ماجنا  ار  وا  تلاسر  ینکن  رگا  و  ناسرب ! مدرم ) هب   ) هدش لزان  وت  رب 

 . ج 39 ص 56 راونالا : راحب  ج 2 ص 537 ؛  همئألا : هفرعم  یف  همغلا  فشک  - 1
 . 7 حارشنا : - 2
 . 67 هدئام : - 3
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دز و دـییأت  رهم  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  اـب  ِمالـسا  ءایـصوالا و  متاـخ  تلاـسر  رب  دـنوادخ  یهلا ، مکح  نیا  يارجا  زا  سپ 
و مدرک ؛ لـماک  ار  امـش  نید  زورما  : » (1)« ًاـنید َمالـسِالا  ُمَُکل  ُتیـضَر  یتَـمِعن َو  مُکیَلَع  ُتمَمتَا  مُکَنید َو  مَُکل  ُتلَمکَا  َموَیلا  : » دومرف

یلماک نید  رس  رب  نیملسم  داحتا  موزل  يانعم  هب  نیا  و  متفریذپ ؛» امش  نیئآ  ناونع  هب  ار  مالسا  و  مدومن ؛ مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن 
.تفرگ رارق  یلاعت  كرابت و  ّبر  ياضر  دروم  ریدغ  رد  هک  دوب 

یهلا نارگتیاده  یلجت  زور  ریدغ 

یلع ترضح  مالسا  هیقبم  تلع  یلو  دندوب ، هدش  انشآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ینعی  مالسا  هثدحم  تلع  اب  مدرم  لاس  هس  تسیب و 
«، تسا يا  هدننک  تیادـه  یهورگ  ره  يارب  يا و  هدـنهد  میب  طقف  وت  : » (2)« ٍداه ٍموَق  ِّلُِکل  ٌرِذـنُم َو  َتنَا  امَّنِا   » هیآ رد  ار  مالـسلا  هیلع 

يِدَتهَی ُِّیلَع  ای  َِکب  يداهلا َو  ٌِّیلَع  ُرِذنُملا َو  اَنَا  : » دـندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  .دنتـشاد  شـسرپ  دـندرک و  یم  وجتـسج 
تیادـه تسار  هار  هب  مدرم  وت  طسوت  یلع ! ای  : » دـندومرف سپـس  و  تسا ،» ناـنآ  ياـمنهار  یلع  تما و  هدـنناسرت  نم  «: » نودَـتهُملا

(3) «. دش دنهاوخ 

َطارِّصلا اَنِدـِها  تسا : هدومرف  هک  هنوـگ  ناـمه  هداد ، رارق  تیرـشب  تـالاؤس  نیا  همه  هب  ییوگخـساپ  ناـمز  ار  ریدـغ  زور  دـنوادخ 
ٍموَـق ِّلُِـکل   » هیآ نیارباـنب  و  داد ، رارق  یهلا  نارگتیادـه  ِیّلجت  ِزور  ار  ریدـغ  ِزور   (4) «. نک تیادـه  تسار  هار  هب  ار  اـم  «: » َمیقَتـسُملا

.دش هداد  خساپ  تیرشب  زاین  دش و  ریسفت   (5)« ٍداه

 . 3 هدئام : - 1
 . 7 دعر : - 2

ج یسولآ : یناعملا ، حور  ریـسفت  ج 19 ص 14 ؛  يزار : ریسفت  ج 1 ص 381 ؛  لیزنتلا : دـهاوش  ج 5 ص 272 ؛  یبلعث : ریسفت  - 3
 . ج 13 ص 72 يربط : نایبلا  عماج  13 ص 103 ؛ 

 . 6 هحتاف : - 4
 . 7 دعر : - 5
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ِریدَغ ُموَی  : » دـنا هدومرف  یخیرات  زور  نیا  رد  مهم  عوضوم  نینچ  ندـش  رکذـتم  يارب  یهلا  رما  هب  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ 
«. تسا مخ  ریدغ  زور  نم  تّما  دایعا  لضفا  : » (1)« یتَُّما ِدایعَا  ُلَضفَا  ٍّمُخ 

تدحو يادن  ای  ریدغ  هبطخ 

ریز هب  ار  ریدغ  ِفراعم  هنشت  ِتیرشب   (2)« ُهالوَم ٌِّیلَع  اذهَف  ُهالوَم  ُتنُک  نَم   » يادن اب  لصفم  ياه  هبطخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
رگتیاده ناماما  زا  تعاطا  اب  دندرگ و  باریـس  ریدغ  هکرب  لالز  رانک  رد  ات  هدناوخارف ، مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  رتچ 

.دنسرب دوصقم  لزنم  رس  هب  یهلا ، تدحو  مظن و  کی  تحت  اه  تلم  همه 

تحارـص اب  هیکدف  هبطخ  رد  هدرک و  یفرعم  یهلا  تدحو  مظن و  ار  ماما  زا  تعاطا  تیالو و  لوبق  هرمث  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح 
لها ام  زا  يوریپ  تعاطا و  هعماج  نتفای  ناـماس  يارب  دـنوادخ  : » (3)« ِهَقرُفلا َنِم  ًانامَا  انَتَماِما  ِهَّلِمِلل َو  ًاماِظن  اـنَتَعاط  َو  دـنیامرف ...« : یم 

«. تسا هداد  رارق  مدرم  ماما  اوشیپ و  ار  ام  هقرفت  زا  ندنام  ناما  رد  يارب  و  هدرک ، بجاو  همه  رب  ار  تیب 

یم نآ  زا  یـشخب  رد  هدومن و  ریـسفت  ار  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  مـالک  هریبک  هعماـج  تراـیز  نتم  رد  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما 
هب لیدبت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یتسود  تماما و  هب  داقتعا  اب  هقرفت  فالتخا و  ینعی  ُهَقرُفلا ،» ِتَفَلَتئا  مُِکتالاوُِمب ...  َو  دـنیامرف ...« :

.ددرگ یم  تدحو 

 . ج 1 ص 102 نیظعاولا : هضور  ص 125 ؛  قودصلا : یلاما  - 1
 . ص 165 يدهلا : مالعَِاب  يرولا  مالعا  ج 1 ص 511 ؛  جاجتحالا : - 2

 . ج 1 ص 99 جاجتحا : - 3
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ریدغ رد  تدحو  یلجت  تعیب ،

مدرم همه  زا  يرـشب  عماوج  رد  نآ  موادـت  ناملـسم و  ياه  تلم  نیب  تدـحو  مظن و  داجیا  روظنم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ 
ریدغ هبطخ  رد  (2) و  دنتفرگ تعیب  ناشنیرهاط  ءایصوا  مالسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  يارب  ، (1) مخ ریدغ  رد  رضاح  يرفن   120000

: دندومرف

دَق ٌِّیلَع  َهَّللا َو  ُتعَیاب  دَـق  ّینِا  الَا َو  .يدـَعب  ِِهتَقَفاصُم  َُّمث  ِِهب ، ِرارقِالا  ِِهتَعَیب َو  یلَع  یتَقَفاصُم  یِلا  مُکوعدَا  یتَبطُخ  ِءاضِقنا  َدـنِع  ّینِا  الَا َو 
.َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ِنَع  َُهل  ِهَعیَبلِاب  مُکُذِخآ  انَا  ینَعَیاب َو 

تعیب تسد  وا  اب  سپـس  نم و  اب  هک  مناوخ  یم  ارف  شتماما  هب  رارقا  وا و  اب  تعیب  يارب  ار  امـش  ما  هبطخ  نایاپ  زا  سپ  دیـشاب ! هاـگآ 
یم تعیب  وا  يارب  دـنوادخ  فرط  زا  نم  و  تسا ، هدرک  تعیب  نم  اب  یلع  ما و  هدومن  تعیب  ادـخ  اـب  نم  اـنامه  دیـشاب ! هاـگآ  .دـیهد 

.مریگ

تعیب مالـسلا  امهیلع  یلع  ربمایپ و  اب  زین  نانز  نادرم  رب  هوالع  ، (3) ریدغ نیمزرس  رد  هزور  هس  یفقوت  رد  هجحلا  يذ  متـسیب  زور  رد 
: دندومرف ریدغ  هبطخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .دندرک  رارقا  ناشدوخ  رب  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  لوبق  رب  و  دندومن ،

(4) .ُهنِم یّنِم َو  ِهَِّمئَالا  َنِم  ُهَدَعب  َءاَج  نَم  َنینِمؤُملا َو  ِهَرِما  نِم  ٍِّیلَِعل  ُتدَقَع  اِمب  َرارقِالا  ُمُِکتَنِسلَا  نِم  َذُخآ  نَا  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َِینَرَمَا  دَق  َو 

ج 15/3 ص مولعلا : ملاوع  ج 2 ص 136 .  هادهلا : تابثا   . 150 ج 37 ص 111 ،  396 ؛   ، 393 ج 21 ص 385 ،  راونالا : راحب  - 1
 . 546 ج 1 ص 32 ،  ریدغلا :  . 299

37 ص 214. 387 -؛  ج 21 ص 388 _  راونالا : راحب  ص 357 ؛  نیقیلا : - 2
 ، ج 15/3 ص 42 مولعلا : ملاوع  387 ؛  ج 21 ص 388 _  ج 6 ص 53 ،  راونالا : راحب  ص 537 ؛  نیصحتلا : ص 285 ؛  نیقیلا : - 3

 . 97  ، 65  ، 60
 . ج 1 ص 65 جاجتحا : - 4
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رارقا دنیوا  نم و  لسن  زا  دنیآ و  یم  وا  زا  دعب  هک  یناماما  یلع و  تماما  دروم  رد  امـش  ياه  نابز  زا  هک  هداد  نامرف  نم  هب  دـنوادخ 
.مریگب

دنوادخ ياضر  دروم  داحتا  یّلجت  ریدغ ،

نیون مظن  تدـحو و  هب  ندیـسر  يارب  مالـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  زا  يوریپ  تعاطا و  هیاس  رد  تیالو ، نـالعا  ریدـغ و  هعقاو  زا  سپ 
تادوجوم مامت  نیاربانب  .دید  یم  دوخ  يور  شیپ  ار  یندید  فصو و  لباق  ریغ  یتداعـس  ّتیرـشب  و  دـیپت ، یم  اه  تلم  بلق  یناهج 

.دندیشک یم  راظتنا  یتموکح  نینچ  زا  يرادروخرب  يارب 

زا یّقح  چیه  ات  دریگب ؛ هزات  حور  مالـسا  ناج  یب  هرکیپ  تیالو  هرابود  شپت  اب  تفر  یم  راظتنا  تلاسر  بلق  نابرـض  ندـش  دـنُک  اب 
یمـسر نالعا  اب  هک  دوب ، ریدغ  زور  رد  میکح  دـنوادخ  ینیب  شیپ  نامه  نیا  .دوشن  عقاو  ملظ  دروم  یـسک  هتـشگن و  لامیاپ  یـسک 

.درک یم  نیمضت  مدرم  نیب  رد  ار  تدحو  مظن و  موادت  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیالو 

هفیقس لها  و  دیدرگ ، خلت  تیرشب  ماک  رد   (1)« ِهَّللا ُباتک  اُنبسَح   » نتفگ اب  یقیقح ، ياهوزرآ  هب  ندیسر  ریدغ و  نیریـش  معط  یلو 
.دندومن مورحم  يورُخا  يویند و  ياه  تّذل  هب  ندیسر  زا  ار  مدرم 

فالتخا هقرفت و  یلجت  هفیقس 

و دوب ، مالـسا  رد  داحتا  زمر  هک  دندینـش  ار  نیلقث »  » دروم رد  ناشربمایپ  روتـسد  ریدـغ  زور  رد  ناناملـسسم  هیقب  دـننام  هفیقـس  لـها 
هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  .دندش  انتعا  یب  دوخ  دهع  ناشیا و  مالک  هب  تبسن  یلو  دننک ، لمع  ترضح  نآ  شرافـس  هب  دندش  دهعتم 

: دومرف تیعمج  هوبنا  نآ  نایم  رد  ریدغ  زور 

فشک ّقحلا و  جهن  ج 25 ص 88 ؛  راونالا : راحب  سلجم 5 ؛  ص 36  دیفم : یلاما  ص 929 ؛  ینادجو :) ياقآ  همجرت   ) نیفلالا - 1
 . ص 273 قدصلا :

روهظ رصع  رد  ریدغ  www.Ghaemiyeh.comیلجت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 263 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11449/AKS BARNAMEH/#content_note_240_1
http://www.ghaemiyeh.com


241 ص :

َنل َُهل ، ٌِقفاُوم  ِِهبِحاص َو  نَع  ٌِئبنُم  ٍدِـحاو  ُّلُکَف  ُرَبکَالا  ُلَقَّثلا  ُنآرُقلا  ُرَغـصَالا َو  ُلَـقَّثلا  ُمُه  يدـلُو  نِم  َنیبِّیَّطلا  ًاـِّیلَع َو  َّنِا  ِساـّنلا  َرِـشاعَم 
(1) .َضوَحلا َّیَلَع  ادِرَی  یّتَح  اقِرَتفَی 

ربخ يرگید  زا  ود  نآ  زا  کی  ره  .تسا  ربکا  لقث  نآرق  رغـصا و   (2) لقث وا  لسن  زا  نم  نادـنزرف  زا  ناکاپ  یلع و  انامه  مدرم ! يا 
.دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  ات  دنوش  یمن  ادج  رگیدکی  زا  زگره  ود  نآ  .تسوا  اب  قفاوم  دهد و  یم 

رب يرگید  نید  يراذگ  هیاپ  اب  دندرک و  زاغآ  ار  فالتخا  هقرفت و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یهلا  تیالو  شریذپ  مدع  اب  هفیقـس  لها 
نیا هب  ریدـغ  لّـصفم  هبطخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .دنتـشارفارب  ار  نیملـسم  نیب  هقرفت  مـچرپ  مالـسلا  هـیلع  یلع  تیـالو  دـض 

َّمُهَّللا َنیرِساخلا ، َنِم  ِهَرِخآلا  ِیف  َوُه  ُهنِم َو  َلَبُقی  نَلَف  ًانید  ِمالسِالا  َریَغ  ِغَتبَی  نَم  َو  : » دندومرف تئارق  ار  هیآ  نیا  هدومن و  هراشا  عوضوم 
باختنا دوخ  يارب  ینییآ  ّقح ) نامرف  ربارب  رد  میلـست  و   ) مالـسا زج  سک  ره  : » (3)« ُتغََّلب دَق  ّینَا  ًادیهَش  َِکب  یفَک  َكُدِهـُشا َو  ّینِا 

«. تسا ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  دش و  دهاوخن  هتفریذپ  وا  زا  دنک ،

تمعن هب  تبسن  هفیقس  لها  زا  يوریپ  تعاطا و  اب  هدرب و  رس  هب  یهارمگ  تلالـض و  رد  اه  ناسنا  زا  يرایـسب  داقتعا  نیا  اب  نانچمه 
.دنا هدومن  مهارف  دوخ  يارب  ار  یهلا  باذع  طخس و  و  هدش ، رفاک  تسا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یهلا  تیالو  هک  یهلا  گرزب 

رب ار  نیمز  نامـسآ و  ياهرد  دـنوادخ  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ناشنامز  ماما  زا  تعاـطا  تیـالو و  لوبق  اـب  هک  یتروص  رد 
اِمب مُهانذَـخَأَف  اوبَّذَـک  نِکل  ِضرَالا َو  ِءامَّسلا َو  َنِم  ٍتاکََرب  مِهیَلَع  اـنحَتََفل  اوَقَّتا  اونَمآ َو  يرُقلا  َلـهَا  َّنَا  َول  َو  : » دوشگ یم  ناـنآ  يور 

اوناک

 . ج 1 ص 60 جاجتحالا : - 1
.دنیوگ لقث  دنمشزرا  اهبنارگ و  زیچ  هب  - 2

 . ج 1 ص 61 جاجتحالا : - 3
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، دـندش یم  قـفتم  تیـالو  لوـبق  رد  مدرم  همه  رگا  نینچمه   (2) .دـنوشن یمظن  یب  هقرفت و  راـچد  نیملـسم  رگید  اـت  ، (1)« َنوبِسکَی
َقَلَخ اَمل  ٍِبلاط  یبَا  ِنب  ِِّیلَع  ِّبُح  یلَع  ُساّنلا  َعَمَتجا  َِول  : » دندومرف ترـضح  هک  هدـمآ  تیاور  رد  .درک  یمن  قلخ  ار  منهج  نوادـخ ،

«. درک یمن  قلخ  ار  شتآ  دنوادخ  دندرک ، یم  عامتجا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تبحم  رب  مدرم  رگا   » (3)« َراّنلا َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا 

ِیف َهَّدَوَملا  ـَِّالا  ًارجَا  ِهیَلَع  مُُکلأـسَا  ـال  لـُق  : » دـیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هلاـس  هس  تسیب و  تلاـسر  دزم  دروم  رد  دـنوادخ 
«! مبلط یمن  امش  زا  یشاداپ  غیلبت ) تلاسر و   ) نیا ربارب  رد  وگب : : » (4)« یبرُقلا

ِلوبق دروم  رد  یهلا  نامرف  بیذکت  ترضح و  نآ  تفالخ  بصغ  مالـسلا و  هیلع  یلع  لباقم  رد  راکـشآ  ینمـشد  اب  هفیقـس  لها  اما 
مالسلا مهیلع  تیب  لها  هدرک و  مکحم  ار  متـس  ملظ و  ياه  هیاپ  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  یبن  زا  دعب  ناشیا  لصفالب  تفالخ  تیاصو و 

ام : » دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هک  هنوگ  نامه  دندناسر ، تداهش  هب  ریشمش  ای  رهز  هلیسو  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار 
«. تسا لوتقم  ای  مومسم و  ای  هکنآ  رگم  تسین  نیموصعم )  ) ام زا  کی  چیه  : » (5)« ٌلوتقَم وَا  ٌمومسَم  ِّالا  اّنِم 

روهظ رصع  رد  یهلا  تدحو  هدعو 

ِتموکح ناـنع  هکنیا  رطاـخ  هب  ناـشتایح  ناـمز  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  دـش  هداـهن  نیملـسم  نیب  هک  یموش  ناـینب  نیا  اـب 
ذیذل نیریش و  معط  دنتسناوتن  دوبن ، اهنآ  تسد  هب  يرهاظ 

 . ج 1 ص 109 جاجتحالا : - 1
ج 1 ص 99. جاجتحالا : - 2

 . ج 39 ص 247 راونالا : راحب  - 3
 . 23 يروش : - 4

 . ج 44 ص 139 راونالا : راحب  ص 227 .  رثالا : هیافک  - 5
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هدعو قّقحت  لیلد  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  نامز  رد  هک  تسا  نیا  .دننادرگرب  مدرم  ياه  هقئاذ  هب  ار  نآ  ِتاکرب  مخ و  ریدغ 
ناراکمتس فرط  زا  زین  یتعیب  هتـشادن و  ار  ناشیا  هب  ضرعت  تردق  يرگمتـس  ملاظ و  چیه  رتسگ ، لدع  ِتموکح  يارجا  يارب  یهلا 

ٌدهَع َو ِهُِقنُع  یف  ٍدَحَال   ِ َسَیل ُِمئاقلا َو  ُموقَی  : » دنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هنوگ  نامه  .دشاب  یمن  ترـضح  نآ  ندرگ  رب 
«. دشابن یتعیب  نامیپ و  دهع و  وا  ندرگ  رد  یسک  چیه  زا  هک  دنک  یم  روهظ  یلاح  رد  : » (1)« ٌهَعَیب ٌدقَع َو ال  ال 

قّقحت يارب  دنوادخ  یلو  دندنیاشوخان ، يولع  فادها  يارجا  زا  ّهلاض  ياه  هقرف  نیملاظ و  هچرگ  مالـسلا  هیلع  يدهم  تموکح  رد 
یهلا ِتدحو  یناهج و  مظن  نامز  نآ  رد  رتسگ  لدع  تموکح  اب  ات  هدومن  باختنا  روهظ  رـصع  مان  اب  ار  ینامز  فرظ  ریدغ  فادها 

.دوش هدنادرگرب  ایند  هب 

نیمـضت هب  رابت  ینامـسآ  يدرم  تیریدم  اب  یناهج  دحاو  تموکح  کی  لیکـشت  دحاو و  نید  کی  زا  يوریپ  ینعی  تدـحو  مظن و 
َسجِّرلا ُمُکنَع  َبِهُذِیل  ُهَّللا  ُدیُری  امَّنِا  : » تسا هدومرف  هدومن و  هراشا  یهلا  تمصع  نیا  هب  بازحا  هروس  رد  نآرق  هک  یهلا ، یتمـصع 

كاپ ار  امـش  ًالماک  دنک و  رود  تیب  لها  امـش  زا  ار  هانگ  يدیلپ و  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  انامه  : » (2)« ًاریهطَت مُکَرِّهَُطی  ِتیَبلا َو  َلـهَا 
«. دزاس

ِنیّدلا یَلَع  ُهَرِهُظِیل  ِّقَحلا  ِنید  يدُهلِاب َو  َُهلوسَر  َلَسرَا  يذَّلا  َوُه  : » دیامرف یم  نایب  نینچ  نآرق  رد  دنوادخ  ار  یهلا  دحاو  نید  هدـعو 
بلاـغ اـه  نییآ  همه  رب  ار  نآ  اـت  داتـسرف ، ّقح  نییآ  تیادـه و  اـب  ار  شلوـسر  هک  تسا  یـسک  وا  : » (3)« َنوکِرـشُملا َهِرَک  َول  ِهِّلُک َو 

«! دنشاب هتشاد  تهارک  ناکرشم  دنچ  ره  دنادرگ ،
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یلص مرکا  لوسر  ترضح  هلمج  زا  هدیـسر  ام  هب  ادخ  ياه  هدعو  ققحت  دروم  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  فرط  زا  يدایز  تایاور 
نم ترتع  زا  يدـهم  «: » ِیحَولا یَلَع  اَنَا  ُتلَتاق  امَک  یتَّنُـس  یلَع  ِلتاُقی  هَمِطاف ، ِدـلُو  نِم  یتَرتِع  نِم  ُّيِدـهَملا  : » دـندومرف هلآو  هیلع  هللا 

(1) «. مدومن راکیپ  یحو  ساسا  رب  نم  هک  نانچ  دنک  یم  راکیپ  نم  ّتنس  ساسا  رب  وا  تسا ، مالسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  زا  تسا و 

.دننک یم  يرامش  هظحل  روهظ  رصع  نآ  رد  یگدنز  ندیشک و  سفن  يارب  ملاع ، رساترس  رد  حلصم  نارظتنم  نیاربانب ،

میقتسم طارص  ساسا  رب  یقیقح  تدحو 

هب بولق  فیلأت  ناونع  تحت  تسا و  هدوب  تیانع  دروم  یلاعت  يراب  ترضح  فرط  زا  مالسا  ردص  رد  یهلا ، تدحو  مظن و  تیمها 
: دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  .تسا  هدش  هراشا  نآ 

مُهنَیب َفَّلَا  َهَّللا  َّنِکل  مِِهبوُلق َو  َنَیب  َتفَّلَا  ام  ًاعیمَج  ِضرَالا  ِیف  ام  َتقَفنَا  َول  مِهبوُلق  َنَیب  َفَّلَا  َو  َنینِمؤُملاـِب ، ِهِرـصَِنب َو  َكَدَّیَا  يذَّلا  َوُه 
(2) .ٌمیکَح ٌزیزَع  ُهَّنِا 

تـسا نیمز  يور  هچنآ  مامت  رگا  داد ! تفلا  مه  اب  ار  اهنآ  ياه  لد  و  درک ، دـییأت  نینمؤم  هلیـسو  هب  شیرای و  اـب  ار  وت  هکنآ  تسوا 
میکح اناوت و  وا  درک ! داـجیا  تفلا  اـهنآ  ناـیم  رد  دـنوادخ  یلو  یتسناوت ! یمن  یهد  تفلا  ار  ناـنآ  ياـه  لد  اـت  يدرک  یم  فرص 

.تسا

ص یسوط :) خیش   ) هبیغلا ص 53 .  بصانلا : مازلا  ج 3 ص 267 .  همغلا : فشک  ج 2 ص 130 . مالسلا :  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 1
 . 88 ج 3 ص 86 ،  هدوملا : عیبانی   . 43
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هب دنوادخ  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلعدـمحم  لآ  قداص  .دوب  دـهاوخ  بولق  فیلأت  زین  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  نامز  تاکرب  زا 
(1) «. دشخب یم  فالتئا  رگیدکی  فلاخم  هدنکارپ و  ياه  لد  نیب  ترضح  نآ  هلیسو 

اضر حالص و  یگدنکارپ  نایم  هکنآ  تساجک  «: » اضِّرلا ِحالَّصلا َو  ِلْمَش  ُفِّلَُؤم  َنیَا  : » تسا هدمآ  هبدن  ياعد  زا  يزارف  رد  نینچمه 
؟» دنک یم  عمج  ار 

ًاعیمَج َو ال ِهَّللا  ِلبَِحب  اومِـصَتعا  َو  : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  تسا ، یهلا  نامـسیر  هب  ندز  گنچ  تدحو  مظن و  تقیقح 
(2) «. اوقَّرَفَت

دنوادخ زا  يوریپ  تعاطا و  نامه  هقرفت ، یفارحنا و  ياه  هار  زا  نتسج  يرود  ندرک و  تکرح  میقتـسم  طارـص  ریـسم  رد  نیاربانب ،
مُِکلذ ِِهلیبَس  نَع  مُِکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوِعبَّتَت  ُهوِعبَّتاَف َو ال  ًامیقَتسُم  یطارِـص  اذه  َّنَا  َو  : » دنیامرف یم  ماعنا  هروس  رد  هک  تسا  یلاعت  يراب 

هک دینکن ، يوریپ  یفارحنا ) و   ) هدنکارپ ياه  هار  زا  دینک و  يوریپ  نآ  زا  تسا ، نم  میقتـسم  هار  نیا  : » (3)« َنوقَّتَت مُکَّلََعل  ِِهب  مُکاّصَو 
«! دینک هشیپ  يراگزیهرپ  دیاش  دنک ، یم  شرافس  نآ  هب  ار  امش  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  دزاس ! یم  رود  ّقح  قیرط  زا  ار  امش 

هدعو ادخ  هک  هملک  تدحو  مظن و  تقیقح  روهظ ، رصع  رد  نید  یفارحنا  ياه  هار  ندش  هتـسب  میقتـسم و  طارـص  ندش  راکـشآ  اب 
اهِراهَنَک اُهلیل  یتَّلا  ِءاضیَبلا  ِهَّجَحَملا  یَلَع  ُمتکُِرت  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  .دـش  دـهاوخ  ناـیامن  هداد 

نآ رد  هدننک  ریـس  هک  يدح  هب  تسا  حضاو  هار  سپ  تسا .» نشور  زور  دننامه  شبـش  هک  دـیدش  هدرازگ  ینـشور  هار  رب  : » (4) ...«
.ددرگ یمن  هارمگ 

 . ج 1 ص 332 یفاکلا : - 1
 . 103 نارمع : لآ  - 2

 . 153 ماعنا : - 3
 . ج 4 ص 126 لبنح : نب  دمحا  دنسم  - 4

روهظ رصع  رد  ریدغ  www.Ghaemiyeh.comیلجت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 268 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11449/AKS BARNAMEH/#content_note_245_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11449/AKS BARNAMEH/#content_note_245_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11449/AKS BARNAMEH/#content_note_245_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11449/AKS BARNAMEH/#content_note_245_4
http://www.ghaemiyeh.com


246 ص :

میقتسم طارص  یفرعم  اب  ریدغ  تدحو 

نامه دیدرگ ، نییبت  یفرعم و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  مرکم  یبن  طسوت  یهلا  میقتسم  طارـص  حضاو و  نشور و  ِهار  مخ  ریدغ  رد 
: دندومرف ترضح  نآ  دمح  هروس  ریسفت  رد  ریدغ  هباطخ  رد  هک  هنوگ 

ِِهب ِّقَحلا َو  َیِلا  َنودـهَی  ٌهَِّمئَا  ِِهبلُـص  نِم  يدـلُو  َُّمث  يدـَعب  نِم  ٌِّیلَع  َُّمث  ِهِعابِّتِاب ، مُکَرَمَا  يذَّلا  ُمیقَتـسُملا  ِهَّللا  ُطارِـص  اـَنَا  ِساـّنلا ، َرِـشاعَم 
اَنِدِها ُنیعَتسَن ، َكاِّیا  ُُدبعَن َو  َكاِّیا  ِنیّدلا ، ِموَی  ِِکلام  ِمیحَّرلا ، ِنمحَّرلا  َنیَملاعلا ، ِّبَر  ِهَّلل   ِ ُدمَحلا ِمیحَّرلا ، ِنمحَّرلا  ِهَّللا  ِمِسب   » .َنولِدعَی
مُهاِّیا تَّمَع َو  مَُهل  َتلََزن َو  مِهیف  َْتلََزن َو  َِّیف  َنّیلاّـضلا .» َـال  مِهیَلَع َو  ِبوضغَملا  ِریَغ  مِهیَلَع  َتمَعنَا  َنیذَّلا  َطارِـص  َمیقَتـسُملا ، َطارِّصلا 

(1) .تَّصَخ

زا نم  نادنزرف  سپس  یلع و  نم  زا  دعب  و  هداد ، روتسد  نآ  يوریپ  هب  ار  امش  دنوادخ  هک  متسه  یمیقتسم  طارـص  نآ  نم  مدرم ! يا 
مان هب  : » دومرف توالت  ار  تایآ  نیا  سپـس  .دنیامن  یم  يرگداد  ّقح  هب  دننک و  یم  تیادـه  قح  يوس  هب  تیادـه  نایاوشیپ  وا  لسن 

رگشیاشخب هدنـشخب و  هک  يدنوادخ  .تسا  نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتـس  نابرهم ، هدنـشخب  دنوادخ 
هار نک ، تیادـه  تسار  هار  هب  ار  ام  .مییوج  یم  يرای  وت  زا  اهنت  میتسرپ و  یم  ار  وت  اـهنت  اراـگدرورپ ! .تسازج  زور  کـلام  .تسا 

( هروس نیا   ) مسق ادـخ  هب  ناهارمگ .» هار  هن  يدومن و  بضغ  مشخ و  نانآ  رب  هک  یناـسک  هن  يدیـشخب ، تمعن  اـهنآ  هب  هک  یناـسک 
.دراد صاصتخا  نانآ  هب  تسا و  نانآ  لاح  لماش  هدش ؛ لزان  نم  تیب  لها  نم و  هرابرد 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  سپ  تدحو  ناگدننز  مه  رب 

بـصغ اب  و  دندرک ، عمط  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ِریدـغ  رد  نیقفانم  نانمـشد و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تداهـش  زا  دـعب 
.دنا هدومن  کیرات  تیرشب  يارب  ار  تیاده  هار  زورما  ات  تفالخ 
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.دندومن یتخس  مغ و  اب  مأوت  ناشربمایپ  دعب  ار  ّتیرشب  یگدنز  ياضف  تسا ، ملظ  هجرد  نیرتالاب  هک  ملظ  نیا  اب  نیاربانب 

دروخ و مقر  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  تداهـش  زا  دعب  خـلت  هثداح  نیلوا  ناونع  هب  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  رابمغ  تداهش 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رتخد  هلان  يادص  هک  يا  هظحل  زا  .تشاذـگ  نامز  نآ  ناناملـسم  تفالخ و  نیبصاغ  یناشیپ  رب  یگنن  هکل 

ترـضح هنامولظم  تداهـش  اـب  نیارباـنب  .دـش  هتخیـسگ  مه  زا  نیملـسم  تدـحو  مظن و  ّتیروحم  دیـسر ، شوگ  هب  راوید  رد و  نیب 
و دیدرگ ؛ اضما  تفالخ  نیبصاغ  طسوت  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ریدغ  تیمولظم  دنس  ردام ، رانک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسحم 

.دندش هدیشک  هقرفت  یمظن و  یب  تمس  هب  ّتیرشب  ناهج و  نیملسم  دعب  هب  هظحل  نآ  زا 

عورش و  دش ، دهاوخ  هدنادرگرب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ّتیرـشب  یجنم  تسد  هب  یهلا  تدحو  مظن و  روهظ ، رـصع  رد  هک  تسا  نیا 
.دوب دهاوخ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نسحم  ارهز و  ترضح  نیلتاق  زا  ماقتنا  اب  ترضح  نآ  رتسگ  تلادع  تموکح 

ناناملسم هقرفت  لماوع 

هراشا

.درک وجتـسج  ناوـت  یم  نیقفاـنم  دروـم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هباـطخ  زا  یمین  زا  شیب  رد  ار  هقرفت  یمظن و  یب  ياـه  هـشیر 
: دندومرف مخریدغ  نیمزرس  رد  ترضح  هک  تسا  هجوت  بلاج  رایسب 

َنیِمثآلا َو ِلاغِدا  َنیِقفانُملا َو  ِهَرثَک  َنیقَّتُملا َو  ِهَّلِِقب  یملِِعل  ُساّنلا  اَهُّیَا  مُکَیِلا  َِکلذ  ِغیلبَت  نَع  َمالَّسلا  َِیل  َیِفعَتـسَی  نَا  َلـیئَربَج  ُتلَأَـس  َو 
(1) .ِمالسِالِاب َنیئِزهَتسُملا  ِلتَخ 

ناراگزیهرپ و یمک  زا  اریز  درادب ، فاعم  مدرم -  يا  امـش -  هب  مایپ  نیا  غیلبت  زا  ارم  دهاوخب و  ادـخ  زا  هک  متـساوخ  لیئربج  زا  نم 
.مربخاب مالسا  ناگدننک  هرخسم  هلیح  رکم و  ناگدننک و  شنزرس  یهابت  داسف و  ناقفانم و  يدایز 
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یلص مالسا  ربمایپ  تداهـش  زا  دعب  نامز  صوصخ  هب  مالـسا  خیرات  رد  ناوت  یم  ار  هقرفت  یمظن و  یب  ياه  هشیر  لماوع و  نیرتمهم 
یمظن و یب  زاس  هنیمز  لماوع  .دروآ  تسد  هب  ار  لیذ  جیاتن  دومن و  وجتـسج  اج  یب  تاّبـصعت  يزرو و  ضرغ  نودـب  هلآو ، هیلع  هللا 

: زا دنترابع  هقرفت 

.قافن  . 1

.ییارگایند  . 2

ییارگ بزح   . 3

.یتوافت یب   . 4

.يرگن یحطس   . 5

.يرصنع تسس  سرت و   . 6

.تداسح  . 7

.يزوت هنیک   . 8

للع نیا  دوجو  اب  هکنیا  نآ  و  میسر ، یم  یهباشم  جیاتن  هب  ناشیا  زا  دعب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نامز  رد  لماوع  نیا  یـسررب  اب 
روهظ نامز  ات  .دنک  یم  ادیپ  شرتسگ  هدش و  هدیچ  متـس  ملظ و  ياه  هیاپ  و  دـش ، هتفرگ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ّقح  اه  هشیر  و 

فرطرب ریدغ  فادها  يارجا  عناوم  هدش و  دوبان  راوگرزب  نآ  طسوت  اه  هشیر  نیا  مامت  یهلا  هدـعو  قبط  هک  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
.دش دهاوخ  رادروخرب  تساهنآ -  زا  یکی  تدحو  مظن و  هک  نآ -  فادها  یّلجت  ریدغ و  تاکرب  زا  تیرشب  و  دش ؛ دهاوخ 

فالتخا لماع  قافن   : 1

هراشا

هفیحـص لوا ، هنوعلم  هفیحـص  نتـشون  هلمج : زا  دنداد  ماجنا  يدایز  تامادقا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تلاسر  لوط  رد  قافن  هورگ 
، یشره هندرگ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رورت  دصق  مود ، هنوعلم 
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تامادقا زا  يرایسب  و  هلآو ؛ هیلع  هللا  یلصربمایپ  رخآ  تیصو  نتشون  يارب  تاود  ذغاک و  ندروآ  زا  دّرمت  هماسا ، شیج  زا  ینامرفان 
.رگید

ياهریشمش ندرب  الاب  اب  ناشیا  تداهش  زا  دعب  یلو  دنتـشاد ، هرهچ  رب  باقن  نیقفانم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تایح  نامز  رد 
راکـشآ ناشیاه  هرهچ  ناشیا  تفالخ  بصغ  هدـعاس و  ینب  هفیقـس  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ریدـغ  بحاص  رـس  يور  رب  هنهرب 

.تشگ

نیا رد  دومن و  راکشآ  ار  اهنآ  دیلپ  فادها  دز و  رانک  نیقفانم  قافن  هرهچ  زا  باقن  مالـسا  خیرات  لوط  رد  هک  یتیـصخش  نیرتگرزب 
.دوب مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  ریدغ  زا  عافد  هدیهش  داتسیا ، سفن  نیرخآ  ات  ریدغ  بحاص  زا  هناناج  یعافد  اب  هار 

ياه هرهچ  ییاسانش  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تداهـش  زا  دعب  صوصخ  هب  مالـسا  خیرات  راوگان  ثداوح  ياه  هزومآ  نیرتمهم  زا 
هک روط  نامه  تسا ، مدرم  همه  هب  رادباقن  ياه  هرهچ  نآ  ندناسانش  نآ  زا  رتمهم  اما  تسا ؛ تسود  رهاظ  هب  نانمشد  یناهنپ  دیلپ و 

ترـضح نآ  هاتوک  رمع  تاظحل  نیرخآ  ات  ناشراوگرزب  ردپ  تداهـش  زا  دـعب  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  تازرابم  یـساسا  روحم 
.دوب نانآ  هنایفخم  تامادقا  قافن و  طخ  ياشفا  ندناسانش و 

زا ییاه  تبیصم  نآ  يارجا  رد  هک  دوب ، شزرااب  نیگنس و  نانچ  نآ  تشاد  هدهع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رتخد  هک  یتلاسر  اذل 
.دش يرگاشفا  نیا  نیگنس  ياهب  تروص  ندش  یلین  نینج و  طقس  ولهپ و  هنیس و  نتسکش  هلمج 

وا اب  دندوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هارمه  رهاظ  رد  دنچ  ره  تفالخ  بصغ  ِناحارط  هک  دراد  نیا  زا  ناشن  هدش  رکذ  تاکن  سپ 
دندوب یتصرف  رظتنم  طقف  دوب و  هتفرگ  قافن  راخ  ار  نانآ  ياه  لد  اما  دـندوب ، هدز  اـج  صاوخ  ءزج  ار  دوخ  دنتـشاد و  دـمآ  تفر و 
ياه لد  رد  هک  قافن  راخ  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  ریبعت  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تداهش  اب  .دنسرب  ناشموش  فادها  هب  هک 
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ناونع هب  هک  یحو  لزنم  هجیتن  رد  .دـش  زاغآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  يارب  يراـبمغ  لـصف  ،(1) و  تشگ راکـشآ  دوب  هدیلخ  اهنآ 
هیلع هللا  یلصربمایپ  رتخد  قافن  ياه  هلعش  نیمه  اب  و  دش ، رو  هلعش  قافن  شتآ  اب  دوب ، هدش  تخانش  یبصغ  تفالخ  نیفلاخم  عمجم 

.دیسر تداهش  هب  هلآو 

روهظ رصع  قافن و 

ناشدوخ ینامسآ  ياه  باتک  اب  نایدا  همه  ناوریپ  اب  رذع ، عفر  تجح و  مامتا  يارب  مالسلا  هیلع  هَّللا  هیقب  ترـضح  روهظ  رـصع  رد 
اهنآ هب  دـنا  هداد  ربـخ  یناـهج  حلـصم  ندـمآ  زا  هک  ار  ینییآ  ره  ياـه  باـتک  رد  دوـجوم  ياهدـیون  و  دـنک ، یم  هّجاـحم  ثـحب و 
دوخ داحلا  رفک و  رب  تقیقح  تابثا  قح و  تخانـش  زا  سپ  سک  ره  و  درذـگ ؛ یم  وا  زا  دروایب  نامیا  سک  ره  .دـنک  یم  يروآدای 

.دسر یم  دوخ  يازس  هب  دزروب ، رارصا 

ربارب رد  سک  ره  دنناد ، یم  نآرق  لها  ار  دوخ  هک  زین  ناملـسم  رهاظ  هب  ياه  هقرف  زا  هکلب  درادـن ، راصحنا  باتک  لها  هب  ینعم  نیا 
ره هک  هدومرف  اطع  ییورین  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما  هب  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  .ددرگ  یم  ریـشمش  همعط  دوشن  میلـست  قح 

ُفِرعََنل ّانِا  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  هک  نانچ  قافن ؛ لها  ای  تسا  ناـمیا  لـها  اـیآ  هک  دـنهد  یم  صیخـشت  دـننیبب  ار  سک 
«. میسانش یم  ار  وا  ندوب  قفانم  ای  نمؤم  مینیبب  ار  یصخش  ام  هک  یماگنه  : » (2)« ِقافِّنلا ِهَقیقَح  ِنامیالا َو  ِهَقیقَِحب  ُهانیَأَر  اِذا  َلُجَّرلا 

نیملسم فالتخا  لماع  ییارگایند   : 2

هراشا

نآ زا  فلتخم  ياه  لکـش  هب  یهلا  ءایبنا  تلاـسر  خـیرات  لوط  رد  هتـشگ و  مدرم  طـسوت  قح  شریذـپ  زا  عناـم  هک  یلماوع  زا  یکی 
نومزآ نیا  رد  .تسا  یبلط  ایند  هدومن ، يریگولج 

«. ِقافِّنلا ُهَکیسَح  مُکیف  َرَهَظ   : » مالسلااهیلع ارهز  ترضح  هبطخ  - 1
 . ج 1 ص 438 یفاک : لوصا  ج 2 ص 629 ح 851 .  ییاهر : راگزور  - 2
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.تسا بلطم  نیا  هاوگ  زین  خیرات  تاحفص  دنا و  هتخورف  كدنا  عاتم  نیا  لباقم  رد  ار  دوخ  نید  دوز  هچ  اه  ناسنا  يرادنید ،

زا يوریپ  زین  ار  نآ  هب  ندیـسر  طرـش  و  هدومن ، ار  نآ  ینیب  شیپ  میکح  دنوادخ  هک  تسا  يرـشب  يرطف  ياهزاین  زا  مظن  تدـحو و 
زا عنام  یبلط ، تردـق  اه و  یبلط  هدایز  یناسفن و  ياه  هتـساوخ  هب  فرـص  هجوت  نکل  .تسا  هداد  رارق  ناشیا  ءایـصوا  یهلا و  ءاـیبنا 

.دش دهاوخ  یمظن  یب  هقرفت و  یگدیشاپ و  مه  زا  ثعاب  اه  تلم  مدرم و  نیب  رد  نیناوق  ندشن  يراج  و  هدش ، یهلا  نیمارف  تعاطا 

، میهد رارق  یـسررب  دروم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  مالـسا  ربمایپ  تلاسر  هرود  مالـسا و  ردـص  خـیرات  تاحفـص  رگا 
هیلع یلع  یفرعم  ثحب  هداد ، رارق  دوخ  ریثأت  تحت  زین  ار  تابجاو  رگید  هک  یهلا  تابجاو  نیرتمهم  زا  یکی  هک  دش  میهاوخ  هجوتم 

رکذتم فلتخم  ياه  نامز  اه و  ناکم  رد  زین  ترضح  نآ  هک  تسا ، هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  ینیـشناج  ناونع  هب  مالـسلا 
.تسا مخ  ریدغ  زور  ینعی  يرجه  مهد  لاس  هجحلا  يذ  هدجه  زور  تیالو  نالعا  نیا  یلصا  صخاش  دنا و  هدش  عوضوم  نیا 

تدـحو ناشیا  زا  دـعب  دریذـپ و  تروص  يا  هتـسیاش  وحن  هب  راـک  نیا  هک  دوب  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ینارگن  نیرتگرزب  اذـل 
نابلط و ایند  راوگرزب ، نآ  تداهـش  زا  سپ  صوصخ  هب  ناشیا و  تلاسر  هرود  رد  هنافـسأتم  اما  دوشن ؛ لزلزت  راچد  مظن  نیملـسم و 

يارجا زا  عنام  دـننک و  تموکح  هعماج  رب  دنتـسناوت  مدرم  یبلط  ایند  زا  هدافتـسا  اب  دـندوب ، هدروآ  مالـسا  عمط  يور  زا  هک  یناـسک 
.دنوش یهلا  ماکحا  قیقد 

یبلط ایند  هرمث  كدف  بصغ 

مدرم ندرک  دـنب  رد  يارب  یبساـنم  رازبا  كدـف  ِدـمآرد  اریز  دوب ، هفیقـس  ياروـش  یبـلط  هاـج  یبـلط و  اـیند  هرمث  زین  كدـف  بصغ 
ترضح ثرا  تردق  مامت  اب  اذل  .دوب  تسرپایند 
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نکل درک ؛ هرظانم  رکبابا  اـب  تیعمج  نیب  دوخ ، هتفر  جاراـت  هب  ِّقح  زا  عاـفد  يارب  ترـضح  نآ  دـیدرگ و  بصغ  مالـسلا  اـهیلعارهز 
هب زا  سرت  ببس  هب  هسلج  رد  رضاح  نابلطایند  اما  .درک  حرطم  لوقعم  ریغ  فیجارا  تشاد و  اور  اه  تناها  باوج  رد  بصاغ  هفیلخ 

.دندومن لامیاپ  ار  قح  دندرکن و  یضارتعا  چیه  دوخ  يایند  نداتفا  رطخ 

هدرک و مظن  یب  ناریو و  ار  نارگید  دوخ و  ترخآ  ایند و  دـش ، ارگایند  یـسک  رگا  هک  میریگ  یم  هجیتن  هدـش  رکذ  بلاطم  ناـیب  زا 
دهاوخ رتشیب  رثا  نیا  یناطیش  دیلپ  فادها  يارجا  هوحن  دوخ و  هاگیاج  هب  هتـسب  و  دوش ، یم  يرـشب  عماوج  مدرم و  نیب  هقرفت  ثعاب 

نتخورف اب  ماجنارس  دندیشک ، شود  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوس  تخد  هناگی  تداهش  نیگنس  راب  هک  هفیقـس  نابلط  هاج  .دش 
 . دنتشاذگ ياج  رب  دوخ  زا  تیرشب  ناهج  رد  ار  یمظن  یب  هقرفت و  ِرثا  نیرتگرزب  دوخ  يایند  نید و 

روهظ رصع  رد  ییارگایند  عفر 

اب تشاد و  دـهاوخن  ییوب  گـنر و  چـیه  يروحماـیند  مالـسلا  هیلع  هَّللا  هیقب  ترـضح  رتـسگ  تلادـع  تموـکح  روـهظ و  رـصع  رد 
هلیذر تفص  نیا  زا  یشان  هقرفت  یمظن و  یب  ییارگایند ، یتسرپایند و  هلیذر  تفـص  ندش  نک  هشیر  اب  یهلا ، نذا  هب  ناشیا  تیریدم 

: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  هک  نانچ  .دش  دهاوخ  تیرشب  نیب  تدحو  مظن و  هب  لیدبت 

(1) .ُُهلدَع مُهُعَسَی  ًینِغ َو  ٍدَّمَُحم  ِهَُّما  َبوُلق  ُهَّللا  ألمَی  ًاحاحِص َو  َلاملا  ُمِسقَی 

ارف ار  اهنآ  همه  شتلادع  دنک و  یم  رپ  يزاین  یب  اب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  تما  ياه  لد  دنک و  یم  میسقت  هیوسلا  یَلَع  ار  لام 
(. دنیب یمن  متس  زا  ریزگان  ار  دوخ  یسک  رگید  و   ) دریگ یم 

 . ج 2 ص 483 همغلا : فشک  ص 165 .  نتفلا : محالملا و  - 1
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اوفِعُضتسا َنیذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  نَا  ُدیُِرن  َو  : » دهد یم  روهظ  رـصع  رد  اه  تمعن  روفو  زا  ربخ  هیآ  نیا  تئارق  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
فعـض هب  نیمز  يور  هک  نانآ  هب  میا  هدرک  هدارا  ام  : » (1)« ِضرَالا ِیف  مَُهل  َنِّکَُمن  َنیثِراولا َو  ُمُهَلَعَجن  ًهَِّمئَا َو  مُهَلَعَجن  ِضرَـالا َو  ِیف 

(2) «. میهد رارق  نیمز  نایاوشیپ  ناثراو و  ار  اهنآ  هداهن ، تنم  دنا  هدش  هدیشک 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

َمارَحلا َو َءامِّدـلا  ِهیف  ُمتکَفَـس  َماحرَالا َو  ِهیف  ُمتعَطَق  ام  یِلا  اَولاعَت  ِساـّنِلل : ُلوقَیَف  اـهِرهَظ  ِضرَـالا َو  ِنَطب  نِم  اینُّدـلا  ُلاومَا  ِهَیِلا  ُعَمُجت  َو 
ًاروَج َو ًاملُظ َو  تَِئُلم  امَک  ًارون  ًاطـِسق َو  ًالدَع َو  َضرَالا  ُأَلمَی  ُهَلبَق َو  َناک  ٌدَحَا  ِهِطُعی  َمل  ًائیَـش  یطُعیَف  .َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َمَّرَح  ام  ِهیف  ُمتبِکَر 

(3) .ًاّرَش

: دـیامرف یم  مدرم  هب  باطخ  هاگنآ  .دـیآ  یم  درگ  وا  يوس  هب  ناهج  طاقن  مامت  زا  نآ  نورد  ياـه  جـنگ  نیمز و  يور  ياـه  تورث 
ناهانگ میرح  هب  و  دـیتخیر ، ار  مارح  ياه  نوخ  و  دـیدرک ، محر  عطق  نادـنواشیوخ  اب  نآ  يارب  هک  تسایند  عاتم  نامه  نیا  دـییایب 

ياه شـشخب  خـیرات  رد  هک  دـهد  یم  رارق  مدرم  رایتخا  رد  نانچ  ار  اـه  تورث  نیا  .دـیدش  یهلا  تاـمرحم  بکترم  و  دـیدش ، دراو 
.دشاب هدش  رش  متس و  روج و  زا  ولمم  هک  هنوگ  نامه  دنک ، یم  رون  داد و  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  .دوب  دهاوخ  هقباس  یب  ناهج 
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نیملسم فالتخا  لماع  ییارگ  بزح   : 3

هراشا

بازحا لئابق و  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  ياه  يرگتیاده  هیاس  رد  یهلا ، تدـحو  مظن و  يوس  هب  توعد  مالـسا و  روهظ  اب 
مدرم : » (1)« ًاجاوفَا ِهَّللا  ِنید  یف  َنولُخدَی  َساّنلا  َتیَأَر  َو  : » دیامرف یم  نآرق  رد  ادخ  .دندروآ  ور  مالسا  نید  هب  يرگید  زا  سپ  یکی 

قلخ نسح  ریبدـت و  اـب  هتفرگ و  لکـش  یمالـسا  تما  هرکیپ  هنوـگ  نیا  دـنوش .» یم  دراو  ادـخ  نید  رد  هورگ  هورگ  هک  ینیب  یم  ار 
.تشگ یناهج  نید  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

هللا یلصربمایپ  نارای  یبزح  يا و  هلیبق  تابصعت  زا  هرود  نآ  بازحا  هفیقس و  ناگدننادرگ  ترـضح ، نآ  تداهـش  زا  سپ  هنافـسأتم 
، لطاب ندـمآ  راک  يور  ریدـغ و  تقیقح  ندز  رانک  اب  .دـندز  مه  رب  ار  یمالـسا  تما  یعامتجا  ماظن  راـتخاس  هدرب و  هرهب  هلآو  هیلع 

هفیقـس رد  .دوب  یهلا  تدـحو  مظن و  موادـت  زا  يریگولج  نآ  هرمث  هک  دـیدرگ ، راکـشآ  تیرـشب  هب  هفیقـس  لها  تنایخ  نیرتگرزب 
رب اه  ثحب  هکلب  دوبن ، دارفا  ینادراـک  تقاـیل و  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تیـصو  ادـخ و  نید  هفیلخ ، نییعت  يارب  كـالم 

.دوب یبزح  ِّتیبصع  ای  ییارگ  هلیبق  روحم 

یم یگدـنز  یگلیبق  طیحم  ساسا  رب  برع  .دنتـشاد  روضح  طیارـش  نآ  رد  هک  ییاـه  هورگ  هب  تشاد  میهاوخ  يا  هراـشا  اـجنیا  رد 
دندوب ترابع  بازحا  نیا  .درک  یم  هدامآ  نوگانوگ  بازحا  نتفرگ  لکـش  يارب  ار  هنیمز  هک  دوب  نآ  تابـسانم  طیحم و  نیا  درک و 

دعـس ِحانج  دوب : مه  ِفلاخم  حانج  ود  لماش  هک  جَرزَخ  راصنا  بزح  ءاقَلُط ، ناـیوما و  بزح  ّيدَـع ، میت و  بزح  هثـالث ، بزح  زا :
.سوَا ِراصنا  بزح  و  دعس ، نب  ریشب  ِحانج  هدابع و  نب 

.2 رصن : - 1
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هورگ و بلاق  رد  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  فادها و  نامز  نآ  هعماج  يور  ِشیپ  دارفا  یضعب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تداهـش  زا  دعب 
رد یمظن  یب  هقرفت و  ثعاب  و  دندومن ، مادقا  هتـشادرب و  ماگ  تانایرج  رد  يا  هلیبق  یبزح و  دید  اب  و  دنداد ، یم  ماجنا  صاخ  ِبزح 

.دندش یم  مالسا  تما 

روهظ رصع  رد  ییارگ  بزح  ندیچرب 

اِذا ِنآرُقلا  یَلَع  َيأَّرلا  ُفِطعَی  يوَهلا َو  یَلَع  يدُـهلا  اوفَطَع  اِذا  يدُـهلا  یَلَع  يوَهلا  ُفِطعَی  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما 
رب ار  سفن  ياوه  نارگید  هک  یماـگنه  : » (1)« ِهَّنُّسلا ِباتِکلا َو  َتِّیَم  ِییُحی  ِهَریّـسلا َو  ُلدَـع  َفیَک  مِهیُری  َو  ِيأَّرلا ، یَلَع  َنآرُقلا  اوُفَطَع 
وا دننک  ریـسفت  دوخ  يأر  اب  ار  نآرق  نارگید  هک  یماگنه  و  دـنادرگ ، یم  رب  تیادـه  هب  ار  یناسفن  لایما  وا  دـنرادب  مدـقم  تیادـه 

شومارف میلاعت  وا  .دومن  راتفر  تلادع  هب  ناوت  یم  وکین  هچ  هک  دهد  یم  ناشن  مدرم  هب  وا  .دنادرگ  یم  زاب  نآرق  هب  ار  راکفا  ءارآ و 
«. دزاس یم  هدنز  ار  تنس  نآرق و  هدش 

ُنیّدـلا َِّالا  یقبَی  الَف  ِضرَالا  ِنَع  َبِهاذَـملا  ُعَفرَی  : » دـندومرف  (2)« ِهَّلل  ِ ٍذـِئَموَی ُکلُملا   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
: دومرف سپس  دنام .» یمن  یقاب  صلاخ  نید  زج  دوش و  یم  هتشادرب  نیمز  يور  زا  بهاذم  نایدا و  همه  : » (3)« ُِصلاخلا

ِهَّللا َدـنِع  َنیّدـلا  َّنِا  : » ُهُرکِذ َّلَـج  َلاـق  اـمَک  ًادِـحاو ، ُهُّلُک  ُنیّدـلا  ُنوـکَی  ُفـالِتخالا َو  ِناـیدَالا  ِلَـلِملا َو  ِنَع  ُعَـفُرَیل  ُلَّضَفُم  اـی  ِهَّللا  َوَـف 
(4) «. ُمالسِالا

بختنم ج 9 ص 40 ؛  دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  ص 195 .  هغالبلا : جـهن  ج 2 ص 609 ح 811 .  ییاهر : راگزور  - 1
 . ج 51 ص 130 راونالا : راحب  ص 297 .  رثالا :

 . 56 جح : - 2
.144 ج 2 ص 87 ،  بصانلا : مازلا  - 3
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، دـنک یم  تموکح  یتیگ  رـسارس  رد  نید  کی  طقف  دور و  یم  نیب  زا  بهاذـم  نایدا و  یگنهاـمهان  دـنگوس  ادـخ  هب  لـضفم ، يا 
(1) .سب تسا و  مالسا  زا  ترابع  ادخ  دزن  نید  یتسار  هب  هدومرف : یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  نانچ 

یب هقرفت و  ره  زا  رود  دحاو  تما  ناشنیرهاط  دادجا  ّتنس  هریس و  قبط  یهلا  تادییأت  اب  روهظ  رـصع  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  اذل 
.دومن دنهاوخ  تیریدم  ار  یمظن 

هقرفت دشر  لماع  یتوافت  یب   : 4

باحـصا ياه  گر  رد  یتوافت  یب  تفآ  هکلب  دوبن ، بصاغ  مکاح  هورگ  هلیـسو  هب  طقف  یمالـسا  تما  رد  هقرفت  یمظن و  یب  داجیا 
یلع ماما  یعامتجا  یلام و  یـسایس و  قوقح  بصغ  دهاش  هنیدم  و  دـش ؛ وحم  ینید  تریغ  درک و  ادـیپ  نایرج  مدرم  هدوت  رادـمان و 

.دیدرگ مالسلا  هیلع 

، دنداد ناشن  یتوافت  یب  هدش ، بصغ  قح  نتفرگ  رد  ترضح  نآ  يرای  مالـسلا و  هیلع  یلع  زا  يوریپ  تعاطا و  لابق  رد  هک  یمدرم 
و رادلا » موی   » زور زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تلاسر  لوط  رد  اریز  دنتـشادن ؛ یلوبق  لباق  هیجوت  چیه  زین  یتوافت  یب  نیا  هب  تبـسن 
هب تبـسن  ریدـغ ، زور  رد  تیالو  یمـسر  نالعا  صوصخ  هب  رگید  ياه  ناکم  اه و  نامز  رد  و  َنیبَرقَالا ،» َکَتَریـشَع  رِذـنَا  َو   » لوزن

مدرم هب  باطخ  هنیدـم  دجـسم  رد  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح  .دوب  هدـش  تجح  ماـمتا  مدرم  همه  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  تفـالخ 
: دندومرف

(2)  ... . ُهَزیمَغلا ِهِذه  ام  ِمالسِالا ، َراصنَا  َو  ِهَّلِملا ،  َداضعَا  ِهَیتِفلا َو  َرِشاعَم  ای 
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رد يراگنا  لهس  نیا  ارچ ؟ نم  قوقح  دروم  رد  یتوافت  یب  یتسس و  نیا  مالـسا ! ناروای  يا  تلم و  ناوزاب  يا  نادرمناوج ! يا  ناه 
نتشاد یمارگ  اب  سک  ره  تمرح  : » دومرف یمن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ما  هیامنارگ  ردپ  ایآ  هچ ؟ يارب  دادیب  متـس و  تفآ و  ربارب 

!؟ دیتفخ تلفغ  رد  گنرد  یب  دیتفریذپ و  گنر  دوز  هچ  ددرگ ؟ یم  تیاعر  شدنزرف 

دندید یم  دوخ  هار  ّدس  هک  ار  یعنام  ره  دوخ ، یلبق  يزاس  هدامآ  اب  دنتـشاد  ار  تفالخ  بصغ  یبلط و  تردق  يانب  هک  یناسک  هتبلا 
، مالسلا هیلع  یلع  لئاضف  نامتک  لیبق  زا  یتامادقا  اب  ور  نیا  زا  .دنتـشاد  یم  رب  دوخ  يور  شیپ  زا  توافت  یب  مدرم  نیا  اب  یتحار  هب 

مدرم یتواـفت  یب  رد  يرثؤم  شقن  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ناـمرف  خـسن  ياـعدا  و  مخ ، ریدـغ  هیـضق  زا  یموـمع  راـکفا  فارحنا 
.دنتشاد

فالتخا لماع  يرگن  یحطس   : 5

يرگن یحطس  دومن ، یمظن  یب  هقرفت و  راچد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دعب  نامز  یمالـسا  تما  هک  يا  هلیذر  تافـص  زا 
َءوـس مِـهیَلَع  ُفاـخَا  نِـکل  َرقَفلا َو  یتَُّما  یَلَع  ُفاـخَا  اـم  : » دـنیامرف یم  هـنیمز  نـیا  رد  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  .تساـهنآ 
کی زا  یلو  دروآ ، یمن  رد  اپ  زا  ارم  تما  رقف  ینعی  مرادـن ! میب  يداصتقا  رقف  هیحان  زا  دوخ  تّما  رب  نم  هک  دـیامرف  یم   (1) «. ِریبدَّتلا

ینیب و نشور  ناملـسم ، مدرم  رگا  .تسا  ینادان  لهج و  یـشیدنا ، دب  يرکف ، دب  يرکف ، جک  نآ  مکانمیب و  دوخ  تّما  رب  رگید  زیچ 
ادـیپ رطخ  مالـسا  يارب  هک  تسا  تقو  نآ  دـنوش ، نیب  رهاظ  دـنهد و  تسد  زا  ار  ینیب  فرژ  ینیب و  قمع  ینیب و  هدـنیآ  ینیب و  رود 

.دوش یم 

یلقع و نیناوق  رب  یلهاج  ياـهرایعم  اـه و  شیارگ  زا  يرایـسب  اـت  دـش  ببـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ناوریپ  يرگن  یحطس 
اراکشآ هک  هفیقس  ناحارط  اب  دارفا  نیا  .دوش  مدقم  یعرش 

ج 4 ص 39. یلائللا : یلاوع  - 1
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ناشتعیب اب  هدرک و  یهارمه  دندناشک ، فارحنا  هب  ار  تیالو  تفالخ و  ریـسم  دندرک و  راکنا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تفالخ 
.دندومن تیبثت  ار  یبصغ  تفالخ 

رارکت ار  هفیقس  نابلط  هاج  ياه  هوای  اه و  فرح  نامه  هک  دوب  هتشاذگ  ریثات  رگن  یحطس  مدرم  نیب  رد  نانچ  نآ  نازاسوَج  تاغیلبت 
دوش هفیلخ  دیاب  يدرم  .ینک  یم  حازم  تسور و  هدنخ  تا  هرهچ  وت  : » دـنتفگ یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  داریا  ناونع  هب  دـندرک و  یم 

(1) «. دنسرتب وا  زا  مدرم  دشاب و  سوبع  هک 

هک یماگنه  .دمآ  نیبصاغ  کمک  هب  مدرم  يرواب  شوخ  یحول و  هداس  كدـف  بصغ  نایرج  رد  هک  هدـش  لقن  خـیرات  رد  نینچمه 
هب ار  نـیغورد  یثیدـح  رکبوـبا  داد ، خر  هرظاـنم  رکبوـبا  مالـسلا و  اـهیلعارهز  ترـضح  نـیب  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  دجـسم  رد 
هب ار  ثیدح  نآ  ندوب  غورد  یلعج و  نآرق ، تایآ  هب  دانتـسا  اب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هاگنآ  و  داد ، تبـسن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

ایوج ار  ثیدـح  دنـس  ات  تساخنرب  یـسک  داد و  بیرف  ار  مدرم  رکبوبا  نیغورد  یلو  دنـسپ  رهاظ  تاملک  اما  .تخاس  ادـیوه  یبوخ 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  نایباحـص  ناهارمه و  زا  کی  چیه  يا و  هدینـش  وت  اهنت  هک  تسا  یثیدح  هچ  نیا  رخآ  هک  دسرپب  و  دوش ،

؟ درادن لوبق  ار  ثیدح  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تخد  ارچ  دنا ؟ هدینشن  ار  نآ  هلآو 

سلاجم هب  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  اب  دـش و  یم  بکرم  رب  راوس  اه  بش  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  هک  دوب  نیا  رگید  تبیـصم  اـما 
ام : » دنداد یم  باوج  نینچ  فیعـض  یـشنیب  اب  اهنآ  اما  دومن ؛ یم  يرای  بلط  اهنآ  زا  تفر و  یم  اهنآ  هناخ  رد  نیرجاهم و  راصنا و 

هیلع یلع  زا  ام  تفرگ  یم  تقبس  رکبوبا  رب  رما  نیا  رد  مالسلا ) هیلع  یلع   ) تیومع رسپ  وت و  رـسمه  رگا  .میا  هدرک  تعیب  رکبوبا  اب 
(2) «. میدرک یمن  تعیب  رکبوبا  اب  هتفاتنرس و  مالسلا 

.دوب هدومن  شخپ  هعماج  نیب  ار  مومسم  تاغیلبت  نیا  رمع  - 1
ج 1 ص 19. هسایسلا : همامالا و  - 2
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هب ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  درک و  تیوقت  ار  یبصغ  تفـالخ  دوب ، ناـیع  ناـشراتفگ  راـتفر و  رد  هک  مدرم  يرگن  یحطـس  يرآ ،
.دیزگرب ار  نازحالا » تیب   » ِتولخ هودن  او  مغ  زا  يراب  اب  مالسلا  اهیلعرهطا  يارهز  ترضح  هک  درک  نانچ  دنار و  هیشاح 

هقرفت لماع  يرصنع  تسس  سرت و   : 6

يوریپ تعاطا و  اب  مالسلا  هیلعارهز  ترضح  شیامرف  قبط  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دعب  یمالـسا  تما  رد  تدحو  مظن و  داجیا 
، دـندش نادرگیور  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  تشادزاب و  تعاطا  زا  ار  مدرم  هک  هچنآ  اـما  تسا ، هدوب  ارجا  لـباق  مالـسلا  هیلع  یلع  زا 

تیبثت ار  دوخ  هناملاظ  تردق  نآ  زا  هدافتسا  اب  تفالخ  نابصاغ  و  درک ، ادیپ  روهظ  مدرم  يرصنع  تسـس  هب  هجوت  اب  هک  دوب  یـسرت 
.دندومن

اب تردـق  ناگنـشت  .دنتـشاد  تردـق  هب  ندیـسر  رد  يدرکلمع  هنوگچ  بصاغ  ياـفلخ  هک  میباـی  یم  رد  مالـسا  خـیرات  رد  رورم  اـب 
یبوخ تصرف  ات  دندومن  گرم  هب  دیدهت  ار  ربخ  نیا  نارـشان  دندرک و  راکنا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  گرم  هنهرب  ياهریـشمش 

.دنشاب هتشاد  دوخ  هدش  ینیب  شیپ  ياه  همانرب  يارجا  يارب 

زا ندـش  جراخ  رارف و  دـصق  هک  یناسک  و  هدرک ، نالعا  عونمم  ار  هنیدـم  زا  جورخ  دورو و  دوخ ، ياه  هورگ  یهدـنامزاس  اب  ناـنآ 
هب ار  دوخ  نافلاخم  و  دندومن ، یعطق  ار  هفیلخ  اب  تعیب  ملـسا  ینب  هلیبق  طسوت  نافلاخم  هب  موجه  اب  و  دندرک ، رورت  دنتـشاد  ار  هنیدم 

(1) .دنتخاس جراخ  هنحص  زا  دادترا  ماهتا 

هیاس بیهن و  زج  بوشآ  وهایه و  نآ  رد  مدرم  .دندرک  جراخ  هنحـص  زا  متـش  برـض و  اب  ار  يا  هدع  لتق و  هب  دیدهت  اب  ار  يا  هدع 
سرت و هک  نانآ  و  دندید ، یمن  يزیچ  ریشمش 

.227 ج 3 ص 226 ،  كولملا : ممالا و  خیرات  - 1
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هتسب ورف  مد  دندوبن ، لئاق  نامیا  نید و  يارب  یتلاصا  دنتـشاد و  تسود  ار  شیوخ  لام  ناج و  دوب و  هدنکفا  هشیر  ناشبلق  رد  ینوبز 
دـش دولآرابغ  نانچ  اضف  .دندرک  رادیاپ  ناشتعیب  اب  ار  هفیقـس  و  دندرپس ، یـشومارف  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تاشرافس 

! دیسر شوگ  هب  راوید  رد و  نیب  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبن  هناحیر  يادص  و  دش ، یفرعم  هنتف  هناخ  ناونع  هب  یحو  هناخ  هک 

نانآ دـناشک و  يراوخ  تلذ و  هب  ار  هنیدـم  لها  دومن و  مکاح  هنیدـم  رب  ار  يراب  تّفخ  ِتوکـس  يرـصنع  تسـس  ینوبز و  سرت و 
ریدغ بحاص  زا  ناج  ياپ  ات  درکن و  توکس  سرت  نیا  ربارب  رد  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  اما  .دندش  خیرات  موکحم  هشیمه  يارب 

رد ترـضح  نآ  شنزرـس  رب  هاوگ  راصنا  رجاـهم و  ناـنز  يارب  هبطخ  تئارق  نینچمه  دجـسم و  رد  هیکدـف  هبطخ  تئارق  .درک  عاـفد 
.تسا هلیذر  تفص  نیا  دروم 

فالتخا لماع  تداسح   : 7

هب ار  فسوی  ناردارب  درک و  هدولآ  لیباه  شردارب  نوخ  هب  ار  لیباق  تسد  دـسح  دنـسپان  تفـص  هک  میبای  یم  خـیرات  رد  يرذـگ  اب 
هلیذر تفـص  نیمه  رد  هشیر  هداد  خر  تافارحنا  اه و  ینمـشد  اـه ، هنتف  اـه ، لـتق  زا  هچنآ  زا  يرایـسب  دومن ؛ راداو  گرزب  متـس  نآ 

رفک لوصا  زا  زیچ  هس  : » (1)« ُدَسَحلا ُرابِکتسالا َو  ُصرِحلا َو  ٌهَثالَث : ِرفُکلا  ُلوُصا  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هچنانچ  دراد ؛
«. دسح ّربکت و  صرح و  تسا :

باحصا زا  یـضعب  کین  تافـص  هنوگچ  هک  تسا  راکـشآ  ینـشور  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تداهـش  زا  دعب  ثداوح  رد 
هیلع هللا  یلصربمایپ  يایاصو  میظع  ناحتما  زا  دنتسناوتن  تفرگ و  رارق  دسح  هدیهوکن  تفص  عاعشلا  تحت  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

.دنیآ نوریب  دیفسور  هلآو 

ج 2 ص 289. یفاک : لوصا  - 1
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هقرفت لماع  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  يزوت  هنیک   : 8

هراشا

یضعب أشنم  هک  دشاب ؛ یم  نامز  نآ  لئابق  مدرم  صاوخ و  زا  یضعب  يزوت  هنیک  یمالـسا  تّما  رد  هقرفت  یمظن و  یب  لماوع  زا  یکی 
نیب يزوت  هنیک  رگید  یضعب  و  هدوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هصاخ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  تبـسن  اه  يزوت  هنیک  نیا  زا 

.تسا هدوب  لئابق 

دعب و  تشگ ، داجیا  مالسلا  هیلع  یلع  ياه  تدهاجم  هب  هجوت  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تلاسر  نامز  رد  اه  يزوت  هنیک  نیا 
ٍماوقَا ِرودُص  یف  ُِنئاغَض  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .دش  هداد  زوُرب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تداهـش  زا 

زا سپ  رگم  دـننک  یمن  راکـشآ  وت  يارب  ار  نآ  هک  تسا  یموق  لد  رد  وـت  زا  ییاـه  هنیک  : » (1)« ینودـِقفَی یّتَح  اهَنورِهُظی  َکیَلَع ال 
«. دنهدب تسد  زا  ارم  هکنآ 

ناـشیا زا  یتـقو  درک ، یم  يرادازع  مالـسلا  هیلعءادهـشلا  دیـس  هزمح  رازم  رب  دـُحا  رد  هـک  یلاـح  رد  مالــسلا  اـهیلعارهز  ترــضح 
: دومرف دندرک ؟ بصغ  ار  وا  ملسم  ّقح  دندروآ و  مجاهت  مالسلا  هیلع  یلع  امش و  ّدض  رب  مدرم  ارچ  : » دندیسرپ

َبیبآَش انیَلَع  تَلَـسرَا  ُرمَالا  َفِدُهتـسا  اَّمَلَف  ِهاشُولا  ِناـکمِال   ِ ًهَنِمَتکُم ِقاـفِّنلا  ُبوُلق  اـهیَلَع  َتناـک  ٌهَّیدُُـحا  ٌتاِرت  ٌهَّیِردـَب َو  ٌداـقحَا  اـهَّنِکل 
(2) .ِراثآلا

هک يزور  اما  دوب ، ناهنپ  ناـقفانم  ياـه  لد  رب  هک  تسا  دـحا  گـنج  زا  اـه  ییوجماـقتنا  ردـب و  گـنج  زا  اـه  يزوت  هنیک  همه  نیا 
.دنتخیر ورف  ام  رب  ار  اه  تداسح  اه و  هنیک  نآ  مامت  دندرک  بصغ  ار  وا  تموکح 

هقرفت لماع  نیملسم  نیب  يزوت  هنیک 

ورف يارب  بسانم  یتصرف  ندروآ  تسد  هب  یپ  رد  رجاهم ، ریغ  رجاهم و  نایّکم 

ج 4 ص 107. دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
ح 23. هایحلا : جهن  ج 43 ص 156 .  راونالا : راحب  - 2
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ِراصنا ور ، نیا  زا  .دشن  مهارف  نآ  هنیمز  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  یلو  دندوب ، دوخ  هنیرید  ياه  هنیک  ندـناشن 
.دنریگب ار  هتشذگ  ماقتنا  نایّکم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ندوبن  رطاخ  هب  هک  دندوب  ساره  نیا  رد  هراومه  جرزخ  سوا و 

تیاصو و دروم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  راتفگ  دنشاب و  هتشاد  تدحو  مه  اب  هک  دش  نآ  زا  عنام  اه  هنیک  نآ  ساره و  نیا 
.دش هفیقس  رد  ینیرفآ  شقن  ثعاب  داحتا  نیا  مدع  و  دنیامن ؛ يوریپ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تفالخ 

روهظ رصع  رد  اه  هنیک  عفر 

ترـضح تسد  هب  هقرفت  اـه و  يزوت  هنیک  ندـش  نک  هشیر  دـنا  هداد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  يا  هدـعو  قبط  روـهظ  رـصع  رد 
يدهم ایآ  دندیسرپ : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  نانچ  دریذپ ، یم  تروص  مالـسلا  هیلع  يدهم 

: دومرف تسا ؟ تیب  لها  ام  زا  مالسلا  هیلع 

ِهَوادَع َدَعب  مِِهبوُلق  َنَیب  ُهَّللا  ُفِّلَُؤی  اِنب  ِكرِّشلا َو  َنِم  اوذِقنُا  امَک  ِهَنتِفلا  َنِم  َنوذَقُنی  اِنب  اِنب َو  َحَتَف  امَک  َنیّدلا  ِِهب  ُهَّللا  ُِمتخَی  نَم  اّنِم  َلب  ال ،
یف ًاناوِخا  ِكرِّشلا  ِهَوادَع  َدَعب  اوحَبـصَا  امَک  ًاناوِخا  ِهَنتِفلا  ِهَوادَع  َدَعب  َنوِحبـُصی  اِنب  ِكرِّشلا َو  ِهَوادَع  َدـَعب  مِِهبوُلق  َنَیب  َفَّلَا  امَک  ِهَنتِفلا 

(1) .مِِهنید

هنتف زا  ام  تسد  هب  .دومن  زاغآ  ام  هلیـسو  هب  هک  ناـنچ  دـناسر ، یم  ماـمتا  هب  ار  نید  وا  هلیـسو  هب  دـنوادخ  .تساـم  زا  يدـهم  يرآ !
اهنآ نایم  رد  ام  تسد  هب  يرگ  هنتف  ياه  هنیک  زا  سپ  دـنوادخ  .دـنتفای  ییاهر  كرـش  زا  اـم  تسد  هب  هک  ناـنچ  دـنبای ، یم  ییاـهر 

ياه يزوت  هنیک  زا  دعب  هک  نانچ  دنک ، یم  داجیا  ّتیمیمص  تفلا و 

مازلا ص 86 .  نایبلا :  . 180 ص 152 ،  رثـالا : بختنم  ج 51 ص 93 .  راونالا : راـحب  ج 2 ص 594 ح 764 .  ییاهر : راگزور  - 1
هیلع يدهملا   . 231 ص 171 ،  راصبالا : رون  ج 3 ص 166 .  هدوملا : عیبانی   . 134 ص 67 ،  نتفلا : محالملا و  ص 257 .  بصانلا :

 . ص 287 مالسالا : هراشب  ص 77 .  مالسلا : 
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، دنبای زاب  ار  دوخ  يردارب  ام  هلیـسو  هب  هنتف  راگزور  توادـع  زا  دـعب  .دومن  داجیا  تیمیمـص  افـص و  ناشنایم  رد  ام  تسد  هب  كرش 
.دنتشگ ینامیا  ردارب  ام  تسد  هب  كرش  توادع  زا  دعب  هک  نانچ 

یهلا تدحو  هار  اهنت  ریدغ  هب  داقتعا 

هراشا

: تسا هجوت  لباق  هیاپ  دنچ  یهلا  نید  ساسا  رب  یتدحو  مظن و  يارب 

تیالو لوبق  مخ و  ریدغ  یخیرات  مهم  هعقاو  هب  داقتعا   : 1

هدومن و ینیب  شیپ  یمالـسا  دحاو  تما  تیرـشب و  يارب  ار  ینارگتیاده  میکح  دـنوادخ  مخ  ریدـغ  زور  رد  هکنیا  هب  داقتعا  نیاربانب 
اب و  دوش ؛ ظفح  اه  تلم  نیب  مظن  یمالـسا و  ماجـسنا  تیروحم  دوش  یم  ثعاب  تسا ، ناـشیا  زا  تعاـطا  يوریپ و  اـه  ناـسنا  هفیظو 

ادیپ تسد  یهلا  مظن  تدـحو و  تمعن  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  یهلا  ِتیالو  میظع  رتچ  ریز  رد  اه  ناسنا  تیالو  لوبق 
.دننک

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  مالک  زا  تعاطا  نیلقث و  ثیدح  هب  لمع   : 2

اهداب هک  يّدح  هب  ددرگ ، داجیا  اهنآ  نیب  يوق  یمالسا  تدحو  تسناوت  یم  دندوب  هدرک  لمع  نیلقث  ثیدح  هب  ناناملسم  مامت  رگا 
ار اهنآ  مالـسا  نانمـشد  هدـشن و  نآ  ضرعتم  یـسک  و  دـنکَرب ، اج  زا  ار  نآ  دـناوتن  اه  ناـفوط  دروآرد و  تکرح  هب  ار  اـهنآ  دـناوتن 

.تسانعم یب  يراتفگ  لطاب و  نآ  ياوسام  و  تساهنآ ، تاجن  ناناملسم و  یصالخ  هار  اهنت  نیا  و  دننادرگن ، تسس 

هیلع هللا  یلصربمایپ  شیامرف  هب  ود  نیا  هکنآ  طرش  هب  دنتسه ، نیملسم  رد  مظن  تدحو و  داجیا  ثعاب  ود  ره  رغصا  لقث  ربکا و  لقث 
.دوشن ادج  مه  زا  هلآو 
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تاناکما نیمز  يور  رد  ار  اهنآ  رگا  هک  یناـسک  : » (1)  ...« ِضرَالا ِیف  مُهاّنَّکَم  نِا  َنیذَّلا   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
«. تسا دنوادخ  ِنآ  زا  روما  تبقاع  و  دننک ، یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـنزادرپ و  یم  تاکز  دـنراد و  یم  اپب  ار  زامن  میهد ،

: دیامرف یم  هیآ  نیا  هرابرد 

(2) .نانثا یلاعَت  ِهَّللا  ِیف  َفَلَتخا  اََمل  ِِهلهَا  یلَع  َّقَحلا  اوکَرَت  َول  ِهَّللا  امَا َو  اهِّیبَن  َّقَح  َعرَت  َمل  اهَّنِا 

زا ار  ّقح  تما  نیا  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  .دـندرکن  تیاـعر  شتیب  لـها  دروم  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  میرح  قح و  تما  نیا 
.دندرک یمن  فالتخا  راگدرورپ  دروم  رد  مه  رفن  ود  یتح  دنتفرگ  یم  تیب  لها  لالز  همشچرس 

یمالسا تما  رد  تماما  يانبم  رب  یهلا  ناحتما   : 3

ِلبَِحب اومِصَتعا  َو  : » دیامرف یم  هک  اجنآ  هدرک ؛ ناحتما  ّقح  هب  تماما  هلئـسم  رب  شربمایپ  تداهـش  زا  دعب  ار  تما  نیا  لاعتم  دنوادخ 
«! دیوشن هدنکارپ  دینز و  گنچ  ادخ  نامسیر  هب  یگمه  : » (3)« اوقَّرَفَت ًاعیمَج َو ال  ِهَّللا 

داجیا هقرفت و  مدع  ءایبنا  رگید  تیـصو  دـننامه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تیـصو  هک  دوش  یم  هدافتـسا  زین  رگید  تایآ  زا 
ام َکَیِلا َو  انیَحوَا  يذَّلا  ًاحون َو  ِِهب  یّصَو  ام  ِنیّدلا  َنِم  مَُکل  َعَرَـش  : » دیامرف یم  میظع  نآرق  هک  تسا ، تقیقح  ّقح و  روحم  رب  داحتا 

؛ دوب هدرک  هیصوت  حون  هب  هک  درک  عیرشت  امش  يارب  ار  ینییآ  : » (4)« اوقَّرَفَتَت َنیّدلا َو ال  اومیقَا  نَا  یسیع  یسوم َو  َمیهاربِا َو  ِِهب  انیَّصَو 
یسوم و میهاربا و  هب  میداتسرف و  یحو  وت  رب  ار  هچنآ  و 
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اوقَّرَفَت َو َنیذَّلاَک  اونوکَت  َو ال  «. » دینکن داجیا  هقرفت  نآ  رد  دیراد و  اپ  رب  ار  نید  هک  دوب  نیا  میدرک  شرافـس  مالـسلا  مهیلع  یـسیع 
؛ دندرک فالتخا  دندش و  هدنکارپ  هک  دیـشابن  یناسک  دـننام  : » (1)« ٌمیظَع ٌباذَـع  مَُهل  َِکئلوا  ُتانِّیَبلا َو  ُمُهَءاج  اـم  ِدـَعب  نِم  اوفَلَتْخا 

«! دیسر نانآ  هب  راگدرورپ  نشور  ياه  هناشن  هکنآ  زا  سپ 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  حیحص  رد  ملسم 

ِقَرَغلِاب یتَُّما  َِکلهَیال  نَا  ُُهتلَأَس  َو  اهیناطعَأَف ، ِهِّنُّسلِاب  یتُّما  َِکلهَی  نَا ال  ّیبَر  ُتلَأَس  .ًهدـحاو  ینعنم  نیتنثا و  یناطعأف  ًاثالث  ّیبر  ُتلأـس 
(2) .اهینَعَنَمَف مُهَنَیب  مُهَسَأب  َلَعجَی  نَا ال  ُُهتلأَس  َو  اهیناطعأَف ،

مدرک تساوخرد  وا  زا  .درک  عنم  اهنآ  زا  یکی  زا  ارم  دومن و  اـطع  نم  هب  ار  نآ  ياـت  ود  مدرک ، تساوخرد  زیچ  هس  مراـگدرورپ  زا 
هک متـساوخ  یلو  .تفریذـپ  و  دـنکن ، كاله  قرغ  اب  ار  متما  هک  مدومن  تساوخرد  .تفریذـپ  و  دـنادرگن ، كاله  یطحق  اب  ار  متما 

.تفریذپن ار  نآ  و  دشابن ، عازن  ناشنیب 

نانآ قیرط  زا  نید  ذخا  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  تیالو  هب  داقتعا  هب  طورشم  ِنامیا   : 4

ساـسا رب  مدرم  نوچ  و  دـشاب ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تیـالو  هب  داـقتعا  هب  طورـشم  هک  تسا  یمظن  یب  هقرفت و  زا  عناـم  یناـمیا 
هقرفت یمظن و  یب  دشاب  یهلا  ّتنـس  ریغ  تاداقتعا  ساسا  رب  اه  یگدنز  رگا  دنتـسه ، دنبیاپ  هدرک و  یگدنز  دوخ  يداقتعا  ياهرواب 

.ددرگ یم  راکشآ 

ار يردارب  یتسود و  ياه  هیاپ  ترضح  نآ  هب  داقتعا  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  یفرعم  اب  مخ  ریدغ  زور  رد  یلاعت  يراب  دنوادخ 
زا سپ  مدرم  و  دیچ ، دحاو  داقتعا  کی  اب 
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:(1)« ٌهَوِخا َنونِمؤُملا  اَـمَّنِا  : » هدـمآ نآرق  رد  اریز  دـندش ، ردارب  رگیدـکی  اـب  دـندیدرگ و  نمؤم  داـقتعا  نیا  اـب  مالـسا  نید  نتفریذـپ 
«. دنردارب مه  اب  نینمؤم  »

مالسلا مهیلع  نیموصعم  هریس  یهلا و  تّنس  رد  قیاقح  نایب   : 5

هدوب فالتخا  داجیا  رب  نیقی  ای  لامتحا  هک  ییاج  یتح  هدمآ ، اراکشآ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هریـس  یهلا و  ّتنـس  رد  قیاقح  نایب 
ّقح ِمیدقت  دراوم  زا  ییاه  هنومن  هب  کنیا  .تسا  هدش  شرافس  زین  نآ  هب  لمع  تسا و  هدشن  كرت  هدوب و  مزال  تقیقح  نایب  مه  زاب 

: مینک یم  هراشا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هریس  رد  یهلا و  ّتنس  رد  تدحو  رب 

یهلا ّتنس   . 1

ود ثعاب  غالبا  نیا  و  دوش ، یم  لصاح  ییادـج  لطاب  قح و  نیب  شربمایپ  هب  غالبا  روتـسد  اـب  هک  تسناد  یم  یلزا  ملع  اـب  دـنوادخ 
رگا و  : » (2)« ُهََتلاسِر َتغََّلب  امَف  لَعفَت  َمل  نِا  َو   » دـنک یم  دـیدهت  ار  شربمایپ  راک  نیا  ندادـن  ماـجنا  رد  یتح  یلو  دوش ، یم  یگتـسد 

«! يا هدادن  ماجنا  ار  وا  تلاسر  یناسرن ، مدرم  هب  هدومن  یحو  وت  هب  ادخ  هک  ار  هچنآ  )

ریدغ زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تیالو  غالبا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هریس   . 2

مالـسلا و هیلع  یلع  هعیـش  هتـسد  ود  هب  هدرک و  فـالتخا  هلئـسم  نیا  حرط  اـب  ناناملـسم  هک  تـسناد  یم  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ 
.دماین هاتوک  ّقح  نایب  زا  لاح  نیع  رد  یلو  دنوش ، یم  میسقت  وا  فلاخم 

يرادتموکح رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هریس   . 3

یلو دش ؛ دهاوخ  یشالتم  یمالـسا  تدحو  هدروخ و  مه  رب  شتموکح  ریبز ، هحلط و  هیواعم و  درط  اب  هک  تسناد  یم  ترـضح  نآ 
.دز راک  نیا  هب  تسد  لاح  نیع  رد 

.10 تارجح : - 1
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مالسلا اهیلعارهز  ترضح  هریس   . 4

هزات زین  مدرم  تسا و  ضرعت  دروم  فرط  ره  زا  ردپ  تداهش  زا  دعب  یمالسا  تما  دنتـسناد  یم  هکنآ  اب  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح 
زا عافد  هب  دنک و  یم  هّجاحم  رکبوبا  اب  دیآ و  یم  دجسم  يوس  هب  هناخ  زا  هک  هدید  مهم  ار  بلطم  نانچ  همه  نیا  اب  .دندوب  ناملـسم 

.دیامن یم  مایق  شنامز  ماما  ّقح 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هریس   . 5

یگمه تخادـنا  هار  هب  هعماج  رد  ار  ییاه  مایق  اه و  تضهن  هچ  اروشاـع  هعقاو  زا  دـعب  درک و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  يراـک 
.تسا مّدقم  قح  نایب  یمالسا ، تدحو  هلئسم  ِّقح و  نایب  نیب  ضراعت  ماگنه  هک  تسا  هتکن  نیا  رگ  هیجوت 

هلآو هیلع  هللا  یلص  لوسر  ادخ و  هب  عوجر   . 6

لوسر ادـخ و  هب  عوجر  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ینیـشناج  رد  فالتخا  ماگنه  رد  یهلا ، تدـحو  مظن و  داـجیا  ياـه  هار  رگید  زا 
ُمتعَزانَت نِاَف  مُکنِم  ِرمَالا  ِیلوا  َلوسَّرلا َو  اوعیطَا  َهَّللا َو  اوعیطَا  اونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  : » دیامرف یم  دـنوادخ  هک  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلص 

نامیا هک  یناـسک  يا  : » (1)« ًـالیوأَت ُنَسحَا  ٌریَخ َو  َکـِلذ  ِرِخـآلا  ِموَیلا  ِهَّللاـِب َو  َنوـنِمُؤت  ُمتنُک  نِا  ِلوـسَّرلا  ِهَّللا َو  َیِلا  ُهوُّدُرَف  یَـش ٍء  یف 
ادخ هب  ار  نآ  دیتشاد  عازن  يزیچ  رد  هاگ  ره  و  ار ! دوخ  زا  رمالا  ولوا  ادخ و  ربمایپ  دینک  تعاطا  و  ار ! ادخ  دینک  تعاطا  دیا ! هدروآ 

«. تسا رتوکین  شنایاپ  تبقاع و  رتهب و  امش  يارب  راک  نیا  دیراد ! نامیا  زیخاتسر  زور  ادخ و  هب  رگا  .دینادرگ  زاب  ربمایپ  و 

:(2)« نیِرباّصلا َعَم  َهَّللا  َّنِا  اوِربصا  مُکُحیر َو  َبَهذَـت  اولَـشفَتَف َو  اوعزاـنَت  ـال  َُهلوسَر َو  َهَّللا َو  اوعیطَا  َو  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  نینچمه 
و دییامن ! تعاطا  ار  شربمایپ  ادخ و  نامرف  »
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تماقتسا اب  دنوادخ  هک  دینک  تماقتسا  ربص و  و  دورن ! نایم  زا  امـش  تکوش  تردق و  دیوشن و  تسـس  ات  دینکن ، شکمـشک  عازن و 
«! تسا ناگدننک 

زا دـعب  ینیـشناج  ماما و  نییعت  هلمج  زا  یجراخ  تاـعوضوم  لـئاسم و  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ادـخ و  هب  عوجر  اـب  نیارباـنب 
.میا هدش  یمالسا  تما  رد  یهلا  تدحو  مظن و  داجیا  ثعاب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

ریدغ هباطخ  رد  اه  ناسنا  شخب  تدحو  نیرخآ  یفرعم 

مالـسلا و مهیلعرـشع  ینثا  همئا  یفرعم  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  غـالبلا  هجح  رد  يرجه  مهد  لاـس  هجحلا  يذ  مهدـجه  زور  رد 
: دندومرف هدروآ  ناغمرا  هب  دنوادخ  فرط  زا  تیرشب  هدنیآ  يارب  ار  تدحو  مظن و  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ًاصوصخ 

.ُّيِدهَملا ُِمئاقلا  اَّنِم  ِهَِّمئَالا  َمَتاخ  َّنِا  الَا 

.تسام زا  مئاق  يدهم  ماما  نیرخآ  انامه  دیشاب ! هاگآ 

.ِنیّدلا یَلَع  ُرِهاَّظلا  ُهَّنِا  الَا 

.دش دهاوخ  زوریپ  نایدا  همه  رب  وا  دیشاب ! هاگآ 

.َنیِملاّظلا َنِم  ُمِقَتنُملا  ُهَّنِا  الَا 

.تسا نارگمتس  زا  هدنریگ  ماقتنا  وا  دیشاب ! هاگآ 

.اهُمِداه ِنوصُحلا َو  ُِحتاَف  ُهَّنِا  الَا 

.تساهنآ هدننک  ناریو  اهژد و  هدننک  حتف  وا  دیشاب ! هاگآ 

.ِكرِّشلا ِلهَا  نِم  ٍهَلیبَق  ِّلُک  ُِلتاق  ُهَّنِا  الَا 

.دنک یم  تیاده  ار  اهنآ  هتفای و  هبلغ  كرش  لها  لیابق  فیاوط و  همه  رب  وا  دیشاب ! هاگآ 
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.ِهَّللا ِءاِیلوَال   ِ ٍراث ِّلُِکب  ٌكِردُم  ُهَّنِا  الَا 

.تسادخ يایلوا  همه  ياهبنوخ  هدنریگ  وا  دیشاب ! هاگآ 

.ِهَّللا ِنیِدل  ُرِصاّنلا  ُهَّنِا  الَا 

.تسادخ نید  هدننک  يرای  وا  دیشاب ! هاگآ 

.ٍقیمَع ٍرَحب  یف  ُفاّرَغلا  ُهَّنِا  الَا 

.تسا یهلا  نارکیب  يایرد  زا  ریگ  هنامیپ  شون و  هعرج  وا  دیشاب ! هاگآ 

.ِِهلهَِجب ٍلهَج  يذ  َّلُک  ِِهلضَِفب َو  ٍلضَف  يذ  َّلُک  ُمِسَی  ُهَّنِا  الَا 

.دهن تمالع  دهد و  ناشن  شا  ینادان  ردق  هب  ار  ینادان  ره  شلضف و  رادقم  هب  ار  یتلیضف  بحاص  ره  وا  دیشاب ! هاگآ 

.ُهُراتُخم ِهَّللا َو  ُهَرَیِخ  ُهَّنِا  الَا 

.تسا یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هدش  باختنا  هدیزگرب و  وا  دیشاب ! هاگآ 

.ِِهب ُطیحُملا  ٍملِع َو  ِّلُک  ُثِراو  ُهَّنِا  الَا 

.تسا اه  كاردا  اه و  مهف  همه  رب  هدنراد  هطاحا  مولع و  همه  ثراو  وا  دیشاب ! هاگآ 

.ِِهنامیا ِرمَِأب  ُهِّبَنُملا  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهِّبَر  نَع  ُِربخُملا  ُهَّنِا  الَا 

.دزاس هتشارفارب  ار  وا  ياه  هناشن  دهد و  ربخ  وا  زا  دنک و  شراگدرورپ  زا  تیاکح  وا  دیشاب ! هاگآ 

.ُدیدَّسلا ُدیشَّرلا  ُهَّنِا  الَا 

.تسا راوتسا  هتفای و  هار  وا  دیشاب ! هاگآ 

.ِهَیِلا ُضَّوَفُملا  ُهَّنِا  الَا 

.تسا هدش  راذگاو  وا  هب  مدرم  روما  همه  هک  تسوا  دیشاب ! هاگآ 

.ِهیَدَی َنَیب  ِنورُقلا  َنِم  َفَلَس  نَم  ِِهب  َرََّشب  دَق  ُهَّنِا  الَا 
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.ُهَدنِع ِّالا  َرون  ُهَعَم َو ال  ِّالا  َّقَح  ُهَدَعب َو ال  َهَّجُح  ًهَّجُح َو ال  یقابلا  ُهَّنِا  الَا 

.تسین وا  دزن  زج  يرون  و  وا ، اب  رگم  تسین  یقح  .دوب  دهاوخن  یتجح  وا  زا  سپ  دنوادخ و  یقاب  تجح  تسوا  دیشاب ! هاگآ 

.ِهیَلَع َروُصنَم  َُهل َو ال  َِبلاغ  ُهَّنِا ال  الَا 

.ددرگن زوریپ  وا  رب  دش و  دهاوخن  هریچ  وا  رب  یسک  دیشاب ! هاگآ 

.ِِهتَِینالَع ِهِّرِس َو  یف  ُُهنیمَا  ِهِقلَخ َو  یف  ُهُمَکَح  ِهِضرَا َو  یف  ِهَّللا  ُِّیلَو  ُهَّنِا  الَا َو 

.تسوا راکشآ  ناهن و  روما  رد  وا  رادتناما  قلخ و  نایم  رد  وا  رواد  نیمز و  رد  ادخ  ّیلو  وا  دیشاب ! هاگآ 

روهظ رصع  شخب  تدحو  تاکرب 

هراشا

: تسا تدحو  رت  ناسآ  رت و  قیقد  هچره  ققحت  اهنآ  هرمث  هک  هک  دراد  دوجو  روهظ  رصع  رد  یلصا  هطقن  راهچ 

هملک تدحو   : 1

«: ُرَظَتنُملا ُمُکُّیِدـهَم  َوُه  َو  َلِطابلا ، َقِهُزی  َّقَحلا َو  ُهَّللا  ُّقُِحی  َمَعِّنلا َو  ُِّمُتی  َِملَکلا َو  ُعَمجَی  يذَّلا  َوُه  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  يداه  ماـما 
دشخب و یم  ققحت  وا  تسد  هب  ار  قح  دنوادخ  و  دزاس ، یم  لماک  ار  اه  تمعن  و  دنک ، یم  داجیا  هملک  تدحو  هک  تسا  یـسک  وا  »

«. تسامش رظتنم  يدهم  وا  .دزاس  یم  دوبان  ار  لطاب 

(2) «. تسوا هَّللا  هیقب  دنگوس  ادخ  هب  : » دومرف سپس  »(1) و  مَُکل ٌریَخ  ِهَّللا  ُهَّیَِقب  : » درک توالت  ار  هیآ  نیا  ترضح  هاگنآ 

 . 86 دوه : - 1
 . ج 1 ص 168 بصانلا : مازلا  ج 2 ص 663 ح 943 .  ییاهر : راگزور  - 2
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لدع هیاس  رد  نینمؤم  تزع   : 2

ِلِطابِلل ًَهلوَد َو  ِّقَحِلل  َّنَا  َتِملَع  امَوَا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ِءادعَالا .» ُّلِذُم  ِءاِیلوَالا َو  ُّزِعُم  َنیَا  : » میناوخ یم  هبدـن  ياعد  رد 
قح يارب  هــک  یناد  یمن  رگم  : » (1)« ِّقَـحلا َِهلوَد  یف  ُهنِم  َُّصتقا  ِلِـطابلا  َُهلوَد  ُهَتباـصَا  نَمَف  .ِِهبِحاـص  َِهلوَد  یف  ٌلـیلذ  اـمُهالِک  َو  ًَهلوَد ،
رارق متس  دروم  لطاب  تلود  رد  هک  یـسک  .تسا  رادقم  یب  راوخ و  يرگید  تلود  رد  یکی  ره  و  تسا ، یتلود  لطاب  يارب  یتلود و 

«. دوش یم  متس  عفر  وا  زا  قح  تلود  رد  دریگ 

ناگدنب لوقع  عمج   : 3

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  رد  یگدنز  طیارش  هرابرد 

یّتَح مِهِراصبَا  مِهِعامسَا َو  یف  اِنتَعیـِشل  ُهَّللا  َّدَم  َُّمث  مُهَقالخَا ، ِِهب  َلَمکَا  مَُهلوقُع َو  ِِهب  َعَمَجَف  ِدابِعلا  ِسوؤُر  یلَع  ُهَدَی  َعَضَو  انُِمئاق  َماق  اِذا 
.ِِهناکَم یف  َوُه  ِهَیِلا َو  َنورُظنَی  َنوعَمسَیَف َو  مُهُمِّلَُکی  ٌدیَرب  ِِمئاقلا  َنَیب  مُهَنَیب َو  َنوکَی  ال 

دنادرگ لماک  ار  اهنآ  دشر  دروآ و  درگ  ار  اهنآ  ياهدرخ  دراذگ و  ناگدنب  رس  رب  ار  شفیرـش  تسد  دنک  مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه 
هیلع مئاق  تقو  ره  .دنام  یمن  يدس  عنام و  اهنآ  مالسلا و  هیلع  مئاق  نایم  رد  دیازفا و  یم  نانآ  ییاونش  ییانیب و  تعسو  رب  دنوادخ  و 
دوخ هاگتماقا  ردار  وا  دننک و  یم  هاگن  دنتسه  اجک  ره  اهنآ  و  دنونش ، یم  دنشاب  اجک  ره  اهنآ  دیوگب  نخـس  اهنآ  اب  دهاوخب  مالـسلا 

(2) .دننیب یم 

ص 215. بصانلا : مازلا  ج 52 ص 365 .  راونالا : راحب  ص 319 .  ینامعن : تبیغ  ج 2 ص 653 ح 919 .  ییاهر : راگزور  - 1
 . ص 4 ینامعن : تبیغ  ج 52 ص 336 ح 72 .  راونالا : راحب  ص 254 .  مالسالا : هراشب  ج 2 ص 622 ح 840 .  ییاهر : راگزور  - 2

 . ص 139 بصانلا : مازلا  ص 483 .  رثالا : بختنم 
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تینما تمعن و  روفو   : 4

ُروَجلا َو ِهِماّیَا  یف  َعَفَترا  ِلدَعلِاب َو  َمَکَح  َماق  اِذا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  مظعالا  هَّللا  هیقب  ترـضح  راگزور  رد  یگدنز  هرابرد  نینچمه 
:(1)« ِنامیالِاب اوفِرَتعَی  َمالسِالا َو  اورِهُظی  یّتَح  ٍنید  ُلهَا  َقبَی  َمل  ِِهلهَا َو  یِلا  ٍّقَح  ُّلُک  َّدُر  اِهتاکََرب َو  ُضرَالا  ِتَجَرخَا  ُُلبُّسلا َو  ِِهب  تَنَمآ 

ياه تکرب  نیمز  ددرگ و  یم  نما  اه  هار  دوش و  یم  نک  هشیر  متـس  وا  نامز  رد  دنک و  یم  يرواد  تلادع  هب  دنک  مایق  مئاق  نوچ  »
نآ هب  دورگ و  یم  مالـسا  هب  هکنیا  زج  دنام  یمن  ینییآ  چیه  وریپ  ددرگ و  یم  رب  قح  بحاص  هب  یّقح  ره  دـنک و  یم  رهاظ  ار  دوخ 

«. دروآ یم  نامیا 

ٌُعبَس َو اهُجِّیَُهی  اُهلَتکِم ال  اهِسأَر  یلَع  ِتابَّنلا َو  یَلَع  ِّالا  اهیَمَدَق  ُعَضَت  ِماّشلا ال  ِقارِعلا َو  َنَیب  ُهَأرَملا  یِـشمَت  ُُلبُـسلا ، ُنَمأَت  : » دومرف سپس 
یلاح رد  دراذـگن ، هایگ  يور  رب  زج  ار  دوخ  ياپ  دورب و  ماـش  اـت  قارع  زا  نز  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ، یم  نما  اـه  هار  : » (2)« ُُهفاخَت ال 

«. دشاب هتشادن  ساره  يا  هدنرد  زا  مه  وا  دناسرتن و  ار  وا  هدنرد  چیه  دراذگب و  شرس  رب  ار  شتارهاوج  هک 

نخس هجیتن 

رگید لثم  ریدغ  گرزب  فده  نیا  یلو  تسا ؛ هدوب  مالسا  تما  تیرشب و  نیب  یمظن  یب  هقرفت و  زا  يریگولج  ریدغ  دنلب  فادها  زا 
تروص مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  رتسگ  تلادع  تموکح  اب  یهلا  تدحو  مظن و  یّلجت  اما  درکن ، ادیپ  یلمع  قّقحت  نآ  فادها 

.دریگ یم 

ج 2 ص 290. يرولا : مـالعا  ص 308 .  رثـالا : بختنم  ج 2 ص 384 .  دـیفم : داشرا  ج 2 ص 639 ح 883 .  ییاهر : راگزور  - 1
 . ص 55 نتفلا : محالملا و  ج 52 ص 338 .  راونالا : راحب 

 . ص 474 رثالا : بختنم  ج 52 ص 316 .  راونالا : راحب  ج 2 ص 640 ح 885 .  ییاهر : راگزور  - 2

روهظ رصع  رد  ریدغ  www.Ghaemiyeh.comیلجت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 296 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11449/AKS BARNAMEH/#content_note_272_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11449/AKS BARNAMEH/#content_note_272_2
http://www.ghaemiyeh.com


273 ص :

ذخآم عبانم و 

، زیربت یمـشاه ، ینب  رـشان : مشاـه ، یتـالحم ، یلوسر  ححـصم : ققحم ، یـسیع ، نب  یلع  یلبرا ، همئـألا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک   . 1
.ق 1381 لوا ، پاچ 

ثارتلا ءایحإ  راد  رـشان : یقتدـمحم ، نب  رقابدـمحم  یـسلجم ، مالـسلا ، مهیلعراهطألا  همئالا  رابخالا  رردـل  هعماجلا  راونالا  راـحب   . 2
.ق 1403 مود ، پاچ  توریب ، یبرعلا ،

، یبرعلا ثارتلا  ءایحإ  راد  رشان : میهاربا ، نب  دمحا  قاحساوبا  يروباشین  یبلعث  نآرقلا ، ریسفت  نع  نایبلا  فشکلا و  یبلعث ، ریسفت   . 3
.ق  1422 لوا ، پاچ  توریب ،

تاراشتناو پاچ  نامزاس  رـشان : يدومحم ، رقاب  دمحم  قیقحت : دمحا ، نب  هَّللا  دیبع  یناکـسح  لیـضفتلا ، دعاوقل  لیزنتلا  دهاوش   . 4
.ق  1411 لوا ، پاچ  نارهت ، یمالسا ، داشرا  ترازو 

بتکلاراد رشان : یطع ، يرابلادبع  یلع  قیقحت : یسولآلا ، دومحم  نیدلا  باهش  میظعلا ، نآرقلا  ریـسفت  یف  یناعملا  حور  ریـسفت   . 5
.ق 1415 لوا ، پاچ  توریب ، هیملعلا ،

.ش 1400 ق 1362  مجنپ ، پاچ  توریب ، یملعا ، رشان : یلع ، نب  دمحم  هیوباب ، نبا  قودصلل ،)  ) یلامألا  . 6

.لوا پاچ  مق ، یضر ، تاراشتنا  رشان : يروباشین ، لاتف  نیظعاولا ، هضور   . 7

.ق  1403 لوا ، پاچ  دهشم ، یضترم ، رشان : یسربط ، یلع  نب  دمحا  جاجتحالا ،  . 8

.ق  1390 موس ، پاچ  نارهت ، هیمالسا ، رشان : نسح ، نب  لضف  یسربط ، يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعا   . 9

.ق  1425 لوا ، پاچ  توریب ، یملعا ، رشان : نسح ، نب  دمحم  یلماع ، رح  خیش  تازجعملا ، صوصنلاب و  هادهلا  تابثا   . 10

، یناهفـصا یحطبا  دـحوم  ححـصم : قـقحم و  هَّللاروـن ، نب  هَّللادـبع  یناهفـصا ، ینارحب  لاوحـالاو ، فراـعملا  موـلعلا و  ملاوـع   . 11
.ش  1382 مود ، پاچ  مق ، مالسلا ، هیلع  يدهملا  مامإلا  هسسؤم  رشان : رقابدمحم ،
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1413 لوا ، پاچ  مق ، باتکلا ، راد  رـشان : ینیئوخ ، یناجنز  يراصنا  ححـصم : ققحم و  یـسوم ، نب  یلع  سوواـط ، نبا  نیقیلا ،  . 12
.ق

، ینیئوـخ یناـجنز  يراـصنا  ححـصم : قـقحم و  یـسوم ، نب  یلع  سوواـط ، نبا  نـیقیلا ، باـتک  نـم  داز  اـم  رارـسأل  نیـصحتلا   . 13
.ق  1413 لوا ، پاچ  مق ، باتکلا ، راد  هسسؤم  رشان : لیعامسا ،

.ق  1409 مق ، هرجهلا  راد  تاراشتنا  فسوی ، نب  نسح  یلح  همالع  نیفلالا ،  . 14

.م  1982 لوا ، پاچ  توریب ، ینانبللا ، باتکلاراد  رشان : فسوی ، نب  نسح  یلح ، همالع  قدصلا ، فشک  ّقحلا و  جهن   . 15

خیش هرگنک  رشان : ربکا ، یلع  يرافغو  نیسح  یلو ، داتـسا  ححـصم : ققحم و  دمحم ، نب  دمحم  دیفم ، خیـش  دیفملل ،)  ) یلامألا  . 16
.ق  1413 لوا ، پاچ  مق ، دیفم ،

پاچ مق ، مایخ ، رـشان : یلع ، روشاع ، ححـصم : ققحم و  یـسوم ، نب  یلع  سوواط ، نبا  فئاوطلا ، بهاذـم  هفرعم  یف  فئارطلا   . 17
.ق  1400 لوا ،

.ق  1401 مق ، رادیب  تاراشتنا  یمق ، زازخ  دمحم  نب  یلع  رثألا ، هیافک   . 18

هب هتسباو  یمالسا  تاراشتنا  رتفد  رشان : ربکا ، یلع  يرافغ ، ححصم : ققحم و  یلع ، نب  دمحم  هیوباب ، نبا  هیقفلا ، هرضحی  نم ال   . 19
.ق  1413 مود ، پاچ  لاس  مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج 

بتکلا راد  رـشان : دـمحم ، يدـنوخآ ، ربکا و  یلع  يرافغ  ححـصم : ققحم و  قاحـسا ، نب  بوقعی  نب  دـمحم  ینیلک ، یفاـکلا ،  . 20
.ق  1407 مراهچ ، پاچ  نارهت ، هیمالسإلا ،

، نارهت ناهج ، رـشن  رـشان : يدـهم ، يدروجال ، ححـصم : ققحم و  یلع ، نب  دـمحم  هیوباب ، نبا  مالـسلا ، هیلعاضرلا  رابخا  نویع   . 21
.ق  1378 لوا ، پاچ 

فراـعملا راد  رـشان : دـمحا ، یلع  حـصان ، هَّللاداـبع و  ینارهت ، ححـصم : قـقحم و  نسحلا ، نب  دـمحم  یـسوط ، هـجحلل ، هـبیغلا   . 22
.ق  1411 لوا ، پاچ  مق ، هیمالسإلا ،

، یلع روشاع ، ححـصم : ققحم و  نیدـباعلا ، نیز  نب  یلع  يریاح ، يدزی  مالـسلا ، هیلع  بئاغلا  هجحلا  تاـبثا  یف  بصاـنلا  مازلا   . 23
.ق  1422 لوا ، پاچ  توریب ، یملعالا ، هسسؤم  رشان :
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ینب رـشان : مشاـه ، یتـالحم ، یلوسر  ححـصم : ققحم و  یـسیع ، نب  یلع  یلبرا ، مالـسلا ، مهیلعهمئـألا  هفرعم  یف  همغلا  فشک   . 24
.ق  1381 لوا ، پاچ  زیربت ، یمشاه ،

.ش  1379 لوا ، پاچ  مق ، روهشم ، رشان : دمحم ، یتشد ، همجرت : نیسح ، نب  دمحم  یضرلا ، فیرش  هغالبلا ، جهن   . 25

.ات یب  مود ، پاچ  نارهت ، هیمالسا ، رشان : مشاه ، دیس  یتالحم ، یلوسر  : مجرتم دمحم ، نب  دمحم  دیفم ، دیفملل ، داشرالا   . 26

، ینیئوخ یناـجنز  يراـصنا  مجرتـم : قـقحم و  یلـاله ، سیق  نب  میلـس  میلـس ، باـتک  همجرت  مالـسلا ، مهیلعدـمحم  لآ  رارـسا   . 27
.ق  1416 لوا ، پاچ  مق ، يداهلا ، رشن  رشان : لیعامسا ،

هیآ هبتکم  رـشان : لضفلاوبا ، دمحم  میهاربا ، ححـصم : ققحم و  هَّللا ، هبه  نب  دیمحلا  دبع  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش   . 28
.ق  1404 لوا ، پاچ  مق ، یفجنلا ، یشعرملا  هَّللا 

.توریب ملقلاراد ، میهاربا ، نب  لیعامسا  نب  دمحم  يراخبلا ، حیحص   . 29

.مق یضرلا ، فیرشلا  یفنحلا ، يزودنقلا  میهاربا  نب  نامیلس  هدوملا ، عیبانی   . 30

.م 1936 رصم 1355ق ، یبلحلا ، هکرش  ماشه ، نب  کلملادبع  دمحم  یبا  ماشه ، نبا  هریس   . 31

.توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  يرزجلا ، دمحم  نب  یلع  ریثا  نبا  هباغلادسا ،  . 32

.توریب یملعالا ، هسسوم  يربط ، ریرج  نب  دمحم  رفعج  یبا  كولملا ، ممالا و  خیرات   . 33

.توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  یقابلادبع ، داؤف  دمحم  قیقحت  يروباشینلا ، جاجحلا  نب  ملسم  ملسم ، حیحص   . 34

.توریب رداص ، راد  دعس ، نبا  يربکلا ، تاقبطلا   . 35

.توریب رداص ، راد  لبنح ، نب  دمحا  مامالا  دنسملا ،  . 36

.رصم یبلحلا ، هکرش  يرونیدلا ، ملسم  نب  هَّللادبع  هبیتق  نبا  هسایسلا ، همامالا و   . 37

.توریب یبرعلا ، باتکلاراد  1414 ق ، یلوالا ، هعبطلا  یملعالا  هسسوم  ینیما ، نیسحلادبع  ریدغلا ،  . 38
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.توریب رکفلا ، راد  يذمرتلا ، یسیع  نب  دمحم  يذمزتلا ، ننس  حیحص   . 39

.م  1995 1415ق ، مق ، فورعملا ، راد  مولعلا ، رقاب  دهعم  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  هعوسوم   . 40

 . 2000 م 1420ق ، توریب ، هیرصعلا ، هبتکملا  يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا   . 41

.ش 1378 موس ، پاچ  مق ، مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  یتاقیقحت  هسسوم  یتشد ، دمحم  هایحلا ، جهن   . 42

 . 1382 ش 1424 ق ، یمالسالا ، باتکلا  راد  ردصلا ، دمحم  يرغصلا ، هبیغلا  خیرات   . 43

2005م 1426ق ، توریب ، رکفلا ، راد  يربطلا ، ریرج  نب  دمحم  رفعجوبا  يربط ، نایبلا  عماج   . 44
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يدهتجم دمحم  يودهم :  تموکح  رد  يولع  تلادع  یلجت 

هدیکچ

.تسا هظحالم  لباق  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  یئارجا  همانتیصو  ناونع  هب  ریدغ   . 1

.تسا هدش  هجوت  یهلا  تیاده  ماجنا  زاغآ و  هب  همانتیصو  نیا  رد   . 2

.تسا تیصوصخ  هدفه  هک  تسا  هدش  نایب  يودهم  تموکح  تاصخشم  همانتیصو  نیا  رد   . 3

.تسا مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  یتموکح  متسیس  بلاق  هرابرد  ریدغ  هبطخ  ياهزارف  رّسفم  هبدن  ياعد  ياهزارف   . 4

.يودهم يولع و  تسا : روحم  کی  اب  تموکح  ود  حرط  ریدغ   . 5

.دنک یمن  شوماخ  يودهم  تلادع  بآ  زج  ار  ریدغ  رس  رب  هفیقس  شتآ   . 6

.دراد دوجو  مالسلا  امهیلع  نامز  ماما  نینمؤملاریما و  نیب  شور  تدحو  یگنهامه و  کی   . 7

.مالسلا امهیلع  نامز  ماما  نینمؤملاریما و  تموکح  رد  لدع  قح و  تینازیم   . 8

روهظ رصع  رد  ریدغ  www.Ghaemiyeh.comیلجت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 301 

http://www.ghaemiyeh.com


278 ص :

یلصادخ لوسر  يارب  تثعب  دننام  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يارب  ریدغ  .تسا  مالـسا  خیرات  مهم  ياهدادیور  زا  یکی  ریدغ  هعقاو 
رد هچ  رگا  تسا ، قیقحت  یـسررب و  لباق  لقن  لـقع و  هیواز  زا  ریدـغ  ِیقوقح  یـسایس و  یخیراـت و  ياـه  هبنج  .تسا  هلآو  هیلع  هللا 

هبنج زا  اما  تسا ، هدمآرد  ریرحت  هتشر  هب  نآ  تماما  یلالدتسا  ثحابم  یخیرات و  تاعوضوم  رد  ریسفت  حرـش و  اهدص  خیرات  لوط 
.تسا هدش  عقاو  هجوت  دروم  رتمک  ییارجا  ياوتحم  یقوقح و 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  یئارجا  همانتیصو  ریدغ 

نامز زا  دـعب  نآ  ییارجا  یقیقح  هولج  اذـل  هدوب ، شتاموزلم  هیلک  اب  یتیادـه  عماج  متـسیس  ماظن و  کـی  ياراد  مالـسا  هک  اـجنآ  زا 
.دیشوپن لمع  هماج  وزرآ  نیا  هک  سوسفا  دص  یلو  تفر ، یم  راظتنا  ریدغ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ردقیلاع  ربمایپ  تلاسر 

تاظحل نیرخآ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نایب  .تسا  هجوت  لباق  زین  یتیـصو  هبنج  زا  نوگانوگ ، ياه  هبنج  زا  ادـج  ریدـغ 
، دوش هراشا  تاعوضوم  ّمها  هب  هک  تسا  نیا  تیصو  هدعاق  و  دراد ؛ ار  همانتیصو  کی  مکح  نآ ، ماکحا  مالسا و  هب  تبـسن  یگدنز 

.دش دهاوخ  ارجا  هاوخان  هاوخ  تایئزج  یلصا ، تاعوضوم  يارجا  اب  و 

یهلا تیاده  ماجنا  زاغآ و  هب  هجوت 

تماما هک  ار  يرگید  یساسا  هلئسم  دیحوت ، تمظع  هب  نداد  هجوت  زا  سپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ریدغ ، یهلا  همانتیـصو  رد 
هراشا شدوخ  نینچمه  مالسا و  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هاگیاج  هب  سپـس  .دنک  یم  حرطم  تسا  دوخ  زا  دعب  ناماما  تیالو  و 

یلصادخ لوسر  مایپ  زا  تمسق  نیا  هک  دیوگ ، یم  نخس  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ینعی  دوخ  ّیصو  نیرخآ  زا  هاگنآ  .دیامن  یم 
.تسا هجوت  لباق  هلآو  هیلع  هللا 
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نید تیاده  ماجنا  زاغآ و  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  یبن  هک  دیامن  یم  راکـشآ  ار  بلطم  نیا  یهلا  تیـصو  نیا  رد  تقد 
عطق روط  هب  دوش ، یم  زاغآ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تیالو  تماما و  اب  تلاسر  زا  دعب  هعماج  تیاده  رگا  ینعی  .دراد  رتشیب  هجوت 

.تسا مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ِنآ  زا  شماجنارس  نیقی  و 

ریدغ رد  يودهم  تموکح  تاصخشم 

زا کـی  ره  رد  تقد  هک  ددرگ  یم  ناـیب  تسا -  يولع  تموکح  ِیلمع  ِتروص  هک  يودـهم -  تموـکح  تاصخـشم  ماـیپ  نیا  رد 
هنوگ نیا  نارضاح  هب  باطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  .دنک  یم  نایب  اراکشآ  ار  تقیقح  نیا  هبطخ  زا  تمـسق  نیا  ياهزارف 

: دنیامرف یم 

: اه یگژیو  نیا  اب  .تسا  نم  دنزرف  تسام و  زا  يدهم  تما  نیا  يداه  نیرخآ  مدرم ! يا 

.دومن دهاوخ  رهاظ  ار  مالسا  نید  تقیقح  هدمآ و  بلاغ  اه  نید  همه  رب  وا  هک  دیشاب  هاگآ   . 1

.دریگ یم  ماقتنا  ناراکمتس  نیملاظ و  زا  وا  هک  دیشاب  هاگآ   . 2

.درک دهاوخ  ناریو  ار  همه  هدرک و  حتف  ار  مکحتسم  ياهژد  مامت  وا  هک  دیشاب  هاگآ   . 3

.دومن دهاوخ  نیزگیاج  ار  تیاده  ماظن  هدیچرب و  ار  كرش  ماظن  وا  هک  دیشاب  هاگآ   . 4

.تسادخ ءایلوا  هتخیر  ّقحان  هب  نوخ  زا  هدنریگ  ماقتنا  وا  هک  دیشاب  هاگآ   . 5

.تسادخ نید  یماح  روای و  وا  هک  دیشاب  هاگآ   . 6

.تسا قیاقح  فرژ  يایرد  هدنریگ  هرهب  وا  هک  دیشاب  هاگآ   . 7

.تسا لهاج  ره  تلاهج  لضف و  بحاص  ره  تلیضف  هدننک  صخشم  وا  هک  دیشاب  هاگآ   . 8

.تسا دنوادخ  هدیزگرب  هدش و  باختنا  وا  هک  دیشاب  هاگآ   . 9
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.دراد فارشا  هطاحا و  اهنآ  رب  تسا و  مولع  همه  ثراو  وا  هک  دیشاب  هاگآ   . 10

.تسا یهلا  تایآ  هدننک  راوتسا  نامیا و  بتارم  رگنایب  دنوادخ و  بناج  زا  هدنهد  ربخ  وا  هک  دیشاب  هاگآ   . 11

.تسا میقتسم  طارص  رد  راوتسا  دیشر و  وا  هک  دیشاب  هاگآ   . 12

.تسا هدش  ضیوفت  وا  هب  روما  همه  هک  دیشاب  هاگآ   . 13

.دنا هداد  تراشب  ناینیشیپ  وا  ندمآ  هب  هک  دیشاب  هاگآ   . 14

وا و هارمه  رگم  دوب  دهاوخن  یقح  چیه  دوب و  دـهاوخن  یتجح  وا  زا  دـعب  و  تسا ، دـنوادخ  تجح  نیرخآ  وا  هک  دیـشاب  هاگآ   . 15
.وا دزن  رگم  تسین  يرون  چیه 

.زوریپ هن  دوب و  دهاوخ  بلاغ  یسک  هن  وا  رب  هک  دیشاب  هاگآ   . 16

.تسا نیمز  رد  دنوادخ  راکشآ  ناهنپ و  ِنیما  هدننک و  مکح  ّیلو و  وا  هک  دیشاب  هاگآ   . 17

«. مدومن میهفت  هدرک و  نشور  امش  يارب  دوب  يرورض  مزال و  هچنآ  مدرم ! يا  : » دیامرف یم  ایوگ  حیرـص و  یفرعم  نیا  زا  دعب  هاگنآ 
.دش دهاوخ  متخ  يودهم  تیمکاح  هب  يولع  تیمکاح  رارمتسا  نیقی  هب  و  درادن ، دوجو  نتفریذپن  يارب  يا  هناهب  چیه  رگید  ینعی 

بلاق تسا -  مالـسلا  هیلع  موصعم  نایب  زین  نآ  هک  هبدـن -  ياعد  زا  ییاهزارف  هب  یهاگن  اب  و  اـیوگ ، ياـه  هصخاـش  نیا  هب  هجوت  اـب 
اب تسد  هب  دوب  رارق  هچنآ  عقاو  رد  .دوش  یم  موـلعم  حوـضو  هب  نآ  يارجا  عوـن  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ترـضح  یتـموکح  متـسیس 

.تفرگ دهاوخ  ماجنا  ریدغ  هریخذ  نیا  تسد  هب  دوش ، ارجا  مالسلا  هیلع  یلع  تیافک 

ریدغ رد  يودهم  يولع و  تموکح  ود  یحارط 

تـشاد ربخ  نارفاک  ناقفانم و  ّتین  زا  ردـقیلاع  لوسر  ییوگ  .تسا  هدـش  یحارط  روحم  کی  اب  تموکح  ود  ریوصت  ریدـغ  رد  سپ 
دنهاوخن و  دنراد ، رس  رد  يا  هئطوت  هچ  هک 
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نیزگیاج متس  ملظ و  هدش و  لیدبت  تعدب  هب  شتّنس  هنوگچ  هک  دنیب  یم  ییوگ  .دبای  لاصتا  يولع  تماما  هب  يوبن  ّتنـس  تشاذگ 
هیلع يدهم  ترضح  زج  یـسک  و  دیـشک ، دهاوخ  هنابز  روهظ  ات  نآ  شتآ  هلعـش  هک  یملظ  متـس و  هچ  و  دش ؛ دهاوخ  طسق  لدع و 
َراس ُهَّجُحلا  َماق  اِذا   » هک ارچ  دـنک ، شوماخ  يودـهم  تلادـع  بآ  اب  ار ، هفیقـس  زا  هتفرگ  هلعـش  شتآ  نیا  تسناوت  دـهاوخن  مالـسلا 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هریس  دننام  هب  دنک  روهظ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هک  یماگنه  : » (1)« مالسلا هیلع  ٍِیلَع  َنینِمؤُملاِریمَا  ِهَریِسب 
.تسا رارقرب  مامه  ماما  ود  نیا  نیب  شور  تدحو  یگنهامه و  کی  تقیقح  رد  دیامن .» یم  راتفر 

رب مالسلا  هیلعرـصع  ماما  تموکح  ناینب   (2)« ِلدَـعلِاب اومُکحَت  نَا  ِساّنلا  َنَیب  ُمتمَکَح  اِذا  َو  : » نآرق حیرـص  هیآ  ساسا  رب  هک  اجنآ  زا 
هـس دوجو  .دیامن  یم  راکـشآ  ار  تقیقح  نیا  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  زا  هدیـسر  تایاور  و  تساه ، هنیمز  مامت  رد  یهلا  لدع  ققحت 

، تسا رادروخرب  یسدقم  تیعقوم  زا  هدش و  هدافتسا  رتشیب  عیشت  مالسا و  گنهرف  رد  يدربراک  رظن  زا  هک  قح ، لقع و  لدع و  هژاو 
رـس دهاوخ  یم  دـنوادخ  هک  هنوگ  نآ  یـش ء  ره  هکنیا  دوش و  یم  متخ  ینعم  کی  هب  تیاهن  رد  هس  ره  توافتم  یناعم  مغر  یلع  و 

.نابرهم میلع و  میکح ، دنوادخ  بختنم  تسد  هب  رگم  دریذپ ، یمن  ماجنا  رما  نیا  ققحت  دشاب و  شیاج 

ِریما نایب  .تسا  راوگان  خـلت و  ارجا  رد  اما  تسا ، رفاک  نمؤم و  لوبق  دروم  نیریـش و  رایـسب  هژاو  هچ  رگا  تلادـع  هکنیا  رتمهم  هتکن 
یعیـسو نادیم  ياراد  نتفگ  نخـس  ماگنه  هب  تلادع  : » دـندومرف هک  اجنآ  تسا ، بلطم  نیا  هاوگ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  مالک 

«. تسا قیض  رایسب  لمع  ماگنه  هب  اما  تسا ،

 . ج 47 ص 54 راونالا : راحب  - 1
 . 58 ءاسن : - 2
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مالسلا امهیلع  نامز  ماما  نینمؤملاریما و  نیب  شور  تدحو 

مه هداد ، رارق  قح  رایعم  ار  وا  مالسلا  هیلع  مظعم  لوسر  هک  تسا  یسک  دنزرف  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هکنیا  رگید  بلاج  هتکن 
یم قح  .تسا  یلع  هارمه  قح  قـح و  هارمه  یلع  : » (1)« راد اُمثیَح  ُرودَـی  ٍِّیلَع  َعَم  ُّقَحلا  ِّقَحلا َو  َعَم  ٌِّیلَع   » .ترخآ رد  مه  اـیند و  رد 

اب یلع  : » (2)« ِهَمایِقلا َموَی  َضوَحلا  َّیَلَع  ادِرَی  یّتَح  اقِرَتفَی  َنل  ٍِّیلَع َو  َعَم  ُّقَحلا  ِّقَحلا َو  َعَم  ٌِّیلَع  «. » ددرگ یم  یلع  هک  اـج  ناـمه  ددرگ 
«. دندرگ دراو  نم  رب  ضوح  رانک  تمایق  زور  رد  ات  دنوش  یمن  ادج  رگیدکی  زا  زگره  و  تسا ، یلع  اب  قح  قح و 

مالسلا هیلع  یلع  ضحم  قح  هک  اریز  دنک ؛ یم  یفرعم  قح  نازیم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  ارچ  تسا ، بیجع  ثیداحا  زا  ثیدح  نیا 
ضحم قح  شردـپ  نوچ  تسا ، ضحم  قح  وا  راتفر  لاعفا و  همه  تسا و  یتیـصخش  نینچ  دـنزرف  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  .تسا 

قح داد  دهاوخ  ماجنا  وا  دتفا و  یم  قافتا  ناشیا  تموکح  نارود  رد  هچنآ  مامت  اذـل  .درک  دـهاوخ  لمع  شردـپ  هریـس  هب  وا  هدوب و 
مالـسلا هیلع  يدهم  ترـضح  تفگ : دیاب  هداس  ترابع  هب  .دبای  یم  ققحت  اه  ناسنا  يوزرآ  نیرتابیز  لدع  هک  تسا  زور  نآ  .تسا 

.تشاذگ دهاوخ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ياپ  ياج  اپ  تلادع  ماظن  يارجا  رد 

مکحم راوتـسا و  نادـب  یتسه  هک  تسا  یـساسا  لدـع  : » (3)« َِملاعلا ُماِوق  ِِهب  ٌساـسَا  ُلدَـعلا  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
«. تسا یگدنز  لدع  : » (4)« ٌهایَح ُلدَعلا  : » دیامن یم  نیعم  ار  تایح  لکش  هاتوک  ینایب  رد  ای  تسا .»

 . ج 2 ص 297 دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
 . ج 14 ص 321 دادغب : خیرات  - 2

 . ج 75 ص 83 راونالا : راحب  - 3
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هک نانچ  هدش  داجیا  تالکشم  هب  هجوت  اب  دوخ  تایح  نامز  رد  نوچ  و  دننک ؛ یم  مولعم  ار  یگدنز  بوچ  راهچ  الوم  نایب ، نیا  رد 
.دش دهاوخ  ماجنا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ِلدع  رسارس  ِّتیمکاح  رد  دشن  ءارجا  دوب  هتسیاش 

هدرم مکح  دشابن  نآ  رد  لدـع  هک  یمکح  تسا .» لدـع  اب  ماکحا  حور  تایح و  : » (1)« ِماکحَالا ُهایَح  ُلدَعلا  : » دـیامرف یم  نینچمه 
.دوب دهاوخ  لدع  ساسا  رب  هرداص  ماکحا  مامت  مالسلا  هیلع  هَّللا  هیقب  ترضح  تموکح  مایا  رد  و  دراد ، ار 

هب یگتـسب  اه  هنیمز  همه  رد  مدرم  عضو  حالـصا  ینعی  دریذپ .» یمن  حالـصا  لدع  هب  زج  تیعر  : » (2)« ُلدَعلا َِّالا  اهُِحلُصی  ُهَّیِعَّرلا ال  »
تموکح رد  .دوش  یم  رتدـب  زور  هب  زور  مه  مدرم  عضو  دنتـسین  سونأم  تلادـع  تقیقح  اب  نامکاح  نوچ  و  دراد ؛ مکاـح  تلادـع 

، دزادرپ یم  مدرم  ّتیعر و  عضو  حالصا  هب  ناسآ  يدنور  اب  ترضح  نآ  تسا ، تلادع  رب  مدقم  تمصع  رصنع  نوچ  يودهم  هّقح 
.تسا مزال  تمصع  هکلب  تسین ، یفاک  تلادع  فرِص  تموکح  يارب  نوچ 

لدع : » (3)« ِِهناطلُس یف  ُهضِراُعت  ِِهنازیم َو ال  یف  ُهِفلاُخت  الَف  ِّقَحلا  ِهَماقِال   ِ ُهَبَصَن ِقلَخلا َو  ِیف  ُهَعَـضَو  يذَّلا  ُهَناحبُـس  ِهَّللا  ُنازیم  َلدَعلا  َّنِا  »
رد وا  اـب  نکن و  تفلاـخم  شنازیم  رد  وا  اـب  سپ  هداد ، رارق  ّقـح  ییاـپرب  يارب  قـلخ  ناـیم  رد  ناحبـس  دـنوادخ  هـک  تـسا  ییوزارت 

«. امنم هضراعم  شتّیمکاح 

يارجا ناوت  هک  یـسک  و  دوب ؛ دـهاوخ  دـنوادخ  تیمکاح  اـب  تفلاـخم  نآ  اـب  تفلاـخم  هدـش و  هیبشت  وزارت  هب  لدـع  ناـیب ، نیا  رد 
.تسا هضراعم  لاح  رد  ادخ  اب  ًالمع  درادن  ار  تلادع 

ص 31 ح 440. ملکلا : ررد  مکحلا و  ررغ  - 1
 . ص 224 ح 88 مکحلا :  ررغ  - 2

 . ج 2 ص 508 نامه : - 3
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ریدغ ساسا  رب  يودهم  تموکح  زا  يریوصت 

: دشک یم  ریوصت  هب  هنوگ  نیا  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

َقبَی َمل  ِِهلهَا َو  یِلا  ٍّقَح  َّلُک  َّدَر  اِهتاکََرب َو  ُضرَالا  ِتَجَرخَا  ُُلبُّسلا َو  ِِهب  تَنَمآ  ُروَجلا َو  ِهِماّیَا  یف  َعَفَترا  ِلدَـعلِاب َو  َمَکَح  ُِمئاـقلا  َماـق  اِذا 
ُرِهُظت ٍذـِئَنیحَف  .مالـسلا  هیلعٍدَّمَُحم  ِمکُح  َدُواد َو  ِمکُِحب  ِساـّنلا  َنَیب  َمَکَح  َو  ِناـمیالِاب ... ، اوفِرَتعَی  َمالـسِالا َو  اورِهُظی  یّتَـح  ٍنید  ُلـهَا 

َّنِا َنینِمؤُملا ...  َعیمَج  ینِغلا  ِلومُِـشل  ِهِِّرِبل  ِِهتَقَدَِصل َو ال  ًاعِـضوَم  ٍِذئَموَی  مُکنِم  ُلُجَّرلا  ُدِجَی  الَف  اهَتَنیز  يدُبت  اِهتاکَرب ، اهَزونُک َو  ُضرَالا 
َوُه َو  ِءالُؤه ،» ِهَریـس  َلثِم  انرِـس  انکَلَم  َول  انَتَریـس  اوَأَر  اِذا  : » اولوقَی ّالَِئل  انَلبَق  اوکَلَم  ِّالا  ٌَهلوَد  مَُهل  ٍتَیب  ُلهَا  َقبَی  َمل  ِلوُّدـلا َو  ُرِخآ  اـنََتلوَد 

(1) «. نیقَّتُمِلل ُهَِبقاعلا  َو  : » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ُلوَق 

: دنک یم  لوحتم  هنوگ  نیا  ار  زیچ  همه  دنک  یم  روهظ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هک  یماگنه 

.تسا لدع  ساسا  رب  شتموکح   . 1

.دور یم  نیب  زا  شتموکح  مایا  رد  روج  ملظ و   . 2

.ددرگ یم  ناما  نما و  شتموکح  وترپ  رد  اه  هار   . 3

.دیامن یم  جراخ  ار  شتاکرب  نیمز   . 4

.دسر یم  شدوخ  هب  یسک  ره  ّقح   . 5

.دنوش یم  هتخانش  مالسا  هب  نامیا  اب  همه  دنام و  یمن  یقاب  ینید  مالسا  زج   . 6

.دیامن یم  يرواد  مکح و  مالسلا  امهیلعدّمحم  ترضح  دواد و  ترضح  دننامه  مدرم  نایم  رد   . 7

 . ص 462 يدهلا : مالعأب  يرولا  مالعا  - 1
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.دیامن یم  راکشآ  نایامن و  ار  دوخ  تاکرب  دزاس و  یم  راکشآ  ار  دوخ  ياه  جنگ  نیمز  ترضح  دوجو  تکرب  هب   . 8

.دنتسه ینغ  زاین و  یب  همه  اریز  دنک ، یمن  ادیپ  يدروم  هقدص  قافنا و  يارب  نامز  نآ  رد  یسک   . 9

: دیامرف یم  دراد و  هراشا  یساسا  هتکن  کی  هب  همادا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

رد ار  ام  شور  هچنانچ  ات  دنـسر  یم  تموکح  هب  ام  زا  لبق  دـننک  تموکح  دوب  رارق  هک  یناسک  همه  .تسا  تلود  نیرخآ  ام  تلود 
تسا لاعتم  دنوادخ  هتفگ  نامه  نیا  و  میدرک !» یم  تموکح  نانیا  دننام  میدیسر  یم  تموکح  هب  ام  رگا  : » دنیوگن دننیبب  تموکح 

«. َنیقَّتُمِلل ُهَِبقاعلا  َو  : » دومرف هک 

عولط هک  ابیز  زور  نآ  دیما  هب  .تسا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  سدقم  دوجو  نآ  ریما  سأر و  تسا و  نیقتم  ِنآ  زا  تبقاع  يرآ 
.تسا يودهم  تموکح  رد  يولع  تلادع 

ذخآم عبانم و 

.میرک نآرق   . 1

.ق  1390 موس ، پاچ  نارهت ، هیمالسا ، رشان : نسح ، نب  لضف  یسربط ، يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعا   . 2

.ررکم پاچ : تبون  فلتخم ، پاچ : لاس  نارهت ، هیمالسا ، رشان : یسلجم ، همالع  راونالا ، راحب   . 3

هَّللا هیآ  هبتکم  رشان : لضفلاوبا ، دمحم  میهاربا ، ححـصم : ققحم و  هَّللا ، هبه  نب  دیمحلادبع  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش   . 4
.ق  1404 لوا ،  پاچ  مق ، یفجنلا ، یشعرملا 

1366 ش لوا ، پاچ  مق ، تاغیلبت ، رتفد  رشان : دمحم ، نب  دحاولا  دبع  يدمآ ، یمیمت  ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ   . 5
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ینودیرف اضر  دمحم  روهظ :  رد  ریدغ  ساسا  رب  ناسنا  تیدوبع  یلجت 

هدیکچ

یهلا هدیزگرب  نید  يارب  ار  تلیـضف  نیرترب  نیرت و  یلاع  دوخ  ققحت  اب  تسناوت  هک  تسا ، یهلا  میظع  دادخر  نیرتگرزب  ریدغ   . 1
.ددرگ تبث  تیرشب  خیرات  رد  هکلب  مالسا  رد  اهنت  هن  ندش  یناهج  اب  و  دنک ، روبع  مالسا  ياهزرم  زا  دنز و  مقر 

.تفای یمسر  روهظ  یلجت و  ریدغ  زور  رد  هک  تسا  یمالسا  یهلا  هدیزگرب  نید   . 2

دعب نیملـسم  یهلا  يربهر  هاگیاج  ندومن  رپ  لامکا ، هیآ  رد  نید  رد  ذوفن  زا  نافلاخم  سأی  دوش ، یم  تابثا  نآرق  زا  هک  یلئالد   . 3
.تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یفرعم  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا 

.مالسلا هیلع  نامز  ماما  روهظ  رصع  اب  مخ  ریدغ  هعقاو  طابترا   . 4
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يِذَّلا ُمُهَنید  مَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  مِِهلبَق َو  نِم  َنیذَّلا  َفَلخَتسا  اَمَک  ِضرَالا  ِیف  مُهَّنَِفلخَتـسََیل  ِتاِحلاّصلا  اولِمَع  مُکنِم َو  اونَمآ  َنیذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو 
(1) .َنوقِسافلا ُمُه  َِکئلوأَف  َِکلذ  َدَعب  َرَفَک  نَم  ًائیَش َو  یب  َنوکِرُشیال  ینَنوُدبعَی  ًانمَا  مِِهفوَخ  ِدَعب  نِم  مُهََّنلِّدَُبَیل  مَُهل َو  یضَترا 

نامه دهد  رارق  نیشناج  نیمز  رد  ار  ناشیا  هک  هداد  هدعو  دنداد  ماجنا  حلاص  لمع  دندروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یـضعب  هب  دنوادخ 
دروـم هدـیزگرب و  هک  ار  ناـشنید  ناـشیا  يارب  هک ) داد  هدـعو  امـش  هب   ) و داد ؛ رارق  نیـشناج  هفیلخ و  ار  ناـشیا  ناینیـشیپ  هک  هنوـگ 

.دیامن لیدبت  ّتینما  شمارآ و  هب  ار  نانآ  ساره  یمامت  و  دشخب ، تردق  يرترب و  تسوا  تیاضر 

زا دعب  یناسک  رگا  و  دنزرون ، یکرـش  چـیه  نم  هب  دـنیامن و  شتـسرپ  ارم  اهنت  دـیاب  تشگ ) قّقحم  هدامآ و  اه  هنیمز  نیا  هک  هاگنآ  )
.دنقساف نامه  ناشیا  هک  دننادب  دنزرو ، یساپسان  رفک و  روما  نیا 

ادخ ياضر  دروم  نید  قُّوفت  هدعو 

ره رب  ار  شیوخ  ياضر  دروم  نید  يرترب  قّوفت و  هدعو  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دوش  یم  تشادرب  هفیرـش  هیآ  زا  رما  ودـب  رد  هچنآ 
ُهُدـعَو َناـک  : » هدومرف هک  اریز  تسویپ ، دـهاوخ  عوقو  هب  ًاـعطق  یهلا  هدـعو  هک  تسین  یّکـش  .دراد  یم  مـالعا  يا  هدـیقع  تردـق و 
يِذَّلا ُمُهَنید   » قادـصم نید  مادـک  هک  تسا ، یهلا  هدـیزگرب  نید  تخانـش  صیخـشت و  دوـش  نـشور  دـیاب  هـچنآ  یلو   (2) «. ًالوعفَم

؟ دنک ادیپ  تردق  ّطلست و  ینید  تردق و  ره  رب  تسا  رارق  هدوب و  مَُهل » یضَترا 

لزان عادولا  هّجح  رد  هک  یتیآ  رد  دـیجم  نآرق  .مییامن  عوجر  یحو  مالک  هب  یهلا  ِّیـضرم  نید  اـهنت  ییاسانـش  يارب  تسا  هتـسیاش 
مُکَنید مَُکل  ُتلَمکَا  َموَیلا  : » دیامرف یم  هدش 

 . 55 رونلا : - 1
 . 18 لّمّزملا : - 2
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دروم هدـیزگرب و  نید  دوش : یم  نشور  هفیرـش  هیآ  زارف  نیا  هب  هّجوت  اـب   (1) «. ًانید َمالـسِالا  ُمَُکل  ُتیـضَر  یتَمِعن َو  مُکیَلَع  ُتمَمتَا  َو 
یهلا هدـیزگرب  نید  زا  هک  تسا  نآ  هیآ  نیا  مهم  یگژیو  .تفای  یمـسر  روهظ  یّلجت و  زور  نآ  رد  هک  تسا  یمالـسا  یهلا  ياضر 

نآ رد  هک  یهلا  هدیزگرب  لوبقم و  نید  ناکرا  رتشیب  ّتقد  اب  ات  دوش  هّقفت  ّربدت و  نآ  رد  هک  دراد  ترورـض  نیاربانب  .دـهد  یم  ربخ 
.تخانش زاب  ار  دیدرگ  راگدرورپ  تیاضر  يالاو  ناشن  تفایرد  هب  رختفم  زور 

ریدغ رد  نید  هدنیآ  نیمأت 

مُکیَلَع ُتمَمتَا   » اب و  دشخب ، یتسه  مُکَنید » مَُکل  ُتلَمکَا  َموَیلا   » اب ار  نید  لامکا  دوخ  قّقحت  اب  تسناوت  هک  دوب  میظع  دادخر  مادـک 
یهلا هدیزگرب  نید  يارب  ار  تلیضف  نیرترب  نیرت و  یلاع  ًانید » َمالـسِالا  ُمَُکل  ُتیـضَر   » اب دهن و  شیامن  هب  ار  تمعن  تیمامت  یتَمِعن »

؟ دشخب تمظع  یگرزب و  ار  نآ  هب  نّیدتم  دّهعتم و  ناناملسم  و  دنز ، مقر 

ات دشاب  يدیما  دیاب  ینعی  تسا ؛ دیما  سأی  همزال  هک  تسین  یّکش  .دنک  یم  کمک  حیحص  خساپ  هب  ندیسر  رد  ار  ام  نآرق  رد  ّربدت 
هدوب یعوضوم  هچ  هب  تبـسن  نید  رد  ذوـفن  يارب  ناـفلاخم  دـیما  نآرق  رظن  زا  دـید  دـیاب  .ددرگ  سأـی  هب  لیدـبت  يرما  عوـقو  رثا  رب 

؟ تسا

لامکا هیآ  ینآرق  تیعقوم  رد  تقد  ربدت و 

هراشا

یهلا تیاضر  ماـمتا و  لاـمکا و  نیا  لـمحم  هدـیدرگ ، رکذ  هفیرـش  هیآ  ردـص  رد  هک  ار  یتاـمّرُحم  ماـکحا  ناشیدـنا ، هداـس  یخرب 
: ددرگ یم  نشور  نانآ  هیرظن  یگیاپ  یب  كدنا  یلّمأت  اب  هک  دنا ، هتشادنپ 

 . 3 هدئاملا : - 1
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رارطـضا و طرـش  ود  اب  هدـیدرگ  رکذ  هیآ  ردـص  رد  هک  تالوکأم  یخرب  میرحت  مکح  مینیب  یم  هیآ ، یناـیاپ  زارف  هب  هجوت  اـب  مکی :
يارب مالسا  نافلاخم  دیما  رگا  ٌمیحَر .» ٌروفَغ  َهَّللا  َّنِاَف  ٍمثِال   ِ ٍِفناجَتُم َریَغ  ٍهَصَمخَم  یف  َّرُطْـضا  ِنَمَف  : » دنکـش یم  موزل  ّدح  رد  هدافتـسا 
طقف اریز  دندنب ، دیما  نیرطـضم  رب  اهنت  مالـسا  نافلاخم  دـیاب  هیآ  لوزن  زا  سپ  راچان  دـشاب ، تامرحم  نآ  ندروخ  هب  نید  رد  ذوفن 
ياه تشوگ  ندروخ  غیلبت  جـیورت و  اب  مالـسا  نافلاخم  هک  هدـشن  رکذ  يدروم  یّتح  هکنآ  بلاج  دـنجراخ ! میرحت  مکح  زا  ناشیا 

ماکحا نیا  لوزن  دش  یعدم  ناوت  یمن  تروص  نیا  رد  هک  تسا  یهیدـب  دـنیامن ! ذوفن  ادـخ  نید  رد  دنـشاب  هتـسناوت  روکذـم  مارح 
.تسا هدیدرگ  نید  رد  ذوفن  زا  نافلاخم  سأی  ثعاب 

یّتح ای  دراد ، دوخ  رد  ار  تامّرحم  یخرب  میرحت  مکح  هک  هدـیدرگ  لزان  زین  يرگید  هباشم  تایآ  مینیب  یم  نآرق  رد  ّربدـت  اب  مود :
نیا رد  هک  یلئاضف  زا  هک  نآ  لاح  ، (1) تسا هدیدرگ  هراشا  رگید  تایآ  رد  زین  هیآ  نیا  رد  هدش  رکذ  تامّرحم  هب  دراوم  یخرب  رد 

هب تامّرحم  نیا  مالعا  رگا  تسین ! لئاضف  ای  تلیضف  نآ  زا  يربخ  چیه  هباشم  تایآ  رد  هدش  هداد  ماکحا  نیا  هب  نایعّدم  لوق  هب  هیآ 
نیمه يارب  تسیاب  یم  ددرگ ، یهلا  تیاضر  تمعن و  مامتا  نید و  لامکا  ببـس  هک  دنتـسه  یلئاضف  نینچ  ياراد  ناشتّیمها  ظاـحل 

یلئاضف نینچ  زین  دنرادن ، لامکا  هفیرـش  هیآ  ردص  ماکحا  زا  رتمک  ینأش  ّتیمها  رظن  زا  هک  هباشم  ماکحا  ای  رگید  تایآ  رد  ماکحا 
زا رافک  سأی  داجیا  رد  روکذـم  ماکحا  ّتیحالـص  مدـع  زا  نشور  یناـشن  دوخ  رما  نیا  دـشن و  نینچ  هک  یلاـح  رد  دروخ ، یم  مقر 

.دراد ار  نید  رد  ذوفن 

نیا دـیاب  راچان  دوش ، نید  رد  ذوفن  هب  تبـسن  نافلاخم  يارب  سأی  داجیا  نید و  لامکا  ببـس  ماکحا  نیا  لوزن  دـشاب  رارق  رگا  مّوس :
.دنریذپ یمن  ار  بلطم  نیا  فرع  تایاور و  نآرق و  هک  نآ  لاح  دنشاب ، نآرق  رد  هلزان  ماکحا  نیرخآ  ماکحا 

 . 115 لحنلا : . 173 هرقبلا : - 1
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: نآرق اما 

َباتِکلااوتُوا َنیذَّلا  ُماعَط  ُتابِّیَّطلا َو  ُمَُکل  َّلُِحا  َموَیلا  : » ًالثم تسا ، هدـش  لزان  لامکا  هیآ  زا  دـعب  یماکحا  تاـیآ  هروس  نیمه  رد   . 1
.تسین یمکح  هیآ  نیرخآ  لامکا  هیآ  دراد  یم  نایب  دوخ  هیآ  نیا  هک   (1)  ...« . مَُهل ٌّلِح  مُکُماعَط  مَُکل َو  ٌّلِح 

هتکن نیا  رب  ّلاد  ًاحیولت  ای  ًاحیرـصت  دـنوادخ ، باتک  زا  يا  هیآ  چـیه  نیرـسفم ، روهمج  لاوقا  هب  دانتـسا  اـب  نآرق و  رد  لـّمأت  اـب   . 2
.تسا هدوب  مارح  ياه  تشوگ  لکا  قیرط  زا  نید  رد  ذوفن  يارب  یعقاو  ِمالسا  ِنافلاخم  دیما  هک  تسین 

: تایاور اما 

: تسین یمکح  هیآ  نیرخآ  لامکا  هیآ  هک  دندقتعم  دوخ  ّتنس  لها 

(2) «. ابِّرلا ُهَیآ  َتلََزن  ٍهَیآ  َرِخآ  َّنِا   . » 1

(3) «. اهَنأَش اَنل  َنِّیَُبی  ْنَا  َلبَق  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوسَر  َِضُبق  َتلََزن َو  ام  ُرِخآ  ابِّرلا  َهَیآ  َّنِا  ُرَمُع : َلاق   . » 2

(4) «. ابِّرلا ُهَیآ  َتلََزن  ٍهَیآ  ُرِخآ  ٍساّبَع : ِْنبا  ِنَع   . » 3

ترضح نآ  تلحر  زا  لبق  زور  داتشه  ات  یحو  هک  دریذپب  دناوت  یمن  يدنمـشناد  چیه  : » دیوگ یم  بلاج  رظن  راهظا  کی  رد  يربط 
لامکا هیآ  زا  دعب  هّیماکحا  تایآ  هک  نآ  هژیو  هب  دـیآ ، یپ  رد  یپ  رتشیب و  یحو  دـیاب  تسا  کیدزن  تلحر  نوچ  هکلب  ددرگ ، عطق 

(5) «. تسا تادابع  ماکحا و  لامکا  هب  نید  لامکا  هک  تفگ  ناوت  یمن  اذل  .تسا  هدش  لزان  هلالک »  » مکح دننام 

 . 5 هدئاملا : - 1
ج 2 ص 764 ح 2276. هجام : نبا  ننس  ج 10 ص 55 .  يوونلا : عومجملا ، - 2

 . ج 12 ص 114 یسخرسلا : طوسبملا ، - 3
ج 11 ص 202. ینیعلا : يراقلا ، هدمع  ج 2 ص 764 ح 2276 . هجام : نبا  ننس  - 4

 . ج 6 ص 52 يربط : نایبلا ، عماج  ریسفت  - 5
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: فرُع اما 

دوب و هدماین  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نامز  رد  تمایق  زور  ات  ناناملسم  هب  التبم  تاعوضوم  یمامت  مکح  هک  تسا  نشور   . 1
رـصع ماما  تبیغ  رـصع  رد  ّتنـس و  لها  رظن  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  یهلا  تّجح  تبیغ  نامز  رد  نیقیرف 

ّتنس رد  اهنآ  حیرص  مکح  هک  هثدحتسم  دیدج و  تاعوضوم  ماکحا  هب  ندیسر  يارب  هعیـش  رظن  زا  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع 
طابنتسا هب  هریغ ، و  ناسحتسا » سایق و   » ای دی » هدعاق   » و ررض » هدعاق ال   » و هئاربلا » هلاصا   » دننام يدعاوق  زا  هدافتـسا  اب  درادن ، دوجو 

تاعوضوم یمامت  ماکحا  نایب  اب  نید  لامکا  دش  یعّدم  ناوت  یم  هنوگچ  لاح  .دنهد  یم  يوتف  ساسا  نآ  رب  دنزادرپ و  یم  ماکحا 
!؟ دشاب هدش  قّقحم 

سأی داجیا  لماع  عبّتلاب  هدشن و  نید  لامکا  ببس  ًامّلـسم  دنرّرکم ، ًاضعب  هک  عوضوم  دنچ  هب  تبـسن  یمیرحت  مکح  دنچ  لوزن  سپ 
.ددرگ یمن  مالسا  رد  ذوفن  زا  نافلاخم  لماک 

چیه هب  دـشاب ، یم  ماکحا  رییغت  رب  لیلد  یعون  هب  دوخ  هک  فلتخم  ياواتف  هب  ناناملـسم  ندرک  لمع  ءاهقف و  ياواتف  رد  فالتخا   . 2
، ماکحا زا  يا  هراپ  رد  ضراعتم  ياواتف  زا  یخرب  دوجو  تسا  یهیدب  هتبلا  .تسا  هدشن  مالسا  رد  ذوفن  يارب  نانمشد  دیما  ببس  هجو 

سأی هب  تبـسن  یهلا  هدـعو  هک  نآ  هب  هّجوت  اب  و  درادـن ؛ تقفاوم  یهلا  مکح  اب  اواـتف  نآ  زا  یـضعب  لـقاال  هک  دراد  نآ  زا  تیاـکح 
یهلا تّجح  تبیغ  رـصع  رد  هک  نآ  زین  دراد و  یم  نایب  تماـیق  زور  اـت  ار  سأـی  نآ  رارمتـسا  هدوب و  یّلک  نید  لاـمکا  ناـفلاخم و 
راچان تسا ، هدـماین  دوجو  هب  تاعوضوم  یمامت  هب  تبـسن  ماکحا  رد  یلامکا  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  رـصع  یلو  ترـضح 

.درادن ماکحا  لوزن  اب  یطابترا  نید  لامکا  راّفک و  سأی  هک  تفریذپ  دیاب 
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، تشگ تباث  نآ  رد  ذوفن  زا  لماک  سأی  نید و  لاـمکا  لـماع  ناونع  هب  هیآ  ردـص  رد  هلزاـن  ماـکحا  ّتیحالـص  مدـع  هکنآ  زا  دـعب 
.میزادرپ یم  راتشون  زاغآ  رد  هدش  حرطم  لاؤس  یسررب  هب  ًاددجم 

ریدغ رد  نانمشد  سأی  للع  یسررب 

ات دشاب  يدیما  دیاب  ینعی  .تسا  سأی  همزال  دیما  هک  تسین  یّکش  .دنک  یم  کمک  حیحص  خساپ  هب  ندیسر  رد  ار  ام  نآرق  رد  ّربدت 
هب تبـسن  نید  رد  ذوفن  يارب  نافلاخم  دیما  نآرق  رظن  زا  دید  دیاب  تقیقح ، كرد  يارب  اذل  .ددرگ  سأی  هب  لیدبت  يرما  عوقو  رثا  رب 

؟ تسا هدوب  یعوضوم  هچ 

یم نشور  ساـسا  نیا  رب  میتسه .» وا  گرم  رظتنم  نیمک و  رد  : » (1)« ِنونَملا َبیَر  ِِهب  ُصَّبَرَتَن  : » دیامرف یم  یتیآ  زا  یـشخب  رد  نآرق 
هاگیاج ترـضح  نآ  تلحر  اـب  .تسا  هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تلحر  زا  دـعب  هب  فوطعم  مالـسا  ناـفلاخم  دـیما  دوش 

هدیشیدنا هملث  نیا  عفد  عفر و  تهج  رد  يریبدت  رگا  هک  ددرگ  یم  داجیا  نید  رد  يا  هنخر  دوش و  یم  یلاخ  نیملـسم  یهلا  يربهر 
دیما ور  نیدب  .دننک  یم  داجیا  نید  رد  ذوفن  يارب  يا  هنیمز  نآ ، ناّکـس  نتفرگ  تسد  هب  ای  يربهر  رد  ذوفن  اب  نابلط  تسایر  دوشن ،
دعب يربهر  فیلکت  دنوادخ  فرط  زا  دیاب  ددرگ  سأی  هب  لیدبت  دیما  نیا  دشاب  رارق  رگا  و  هدوب ، یمالـسا  يربهر  رد  ذوفن  نافلاخم 
هدعو ددرگ و  مهارف  راّفک  لماک  سأی  هنیمز  ات  دشاب  هدش  نشور  عادولا  هّجح  ماّیا  زا  يزور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا 

.ددرگ قّقحم  ًالماک  مُِکنید » نِم  اورَفَک  َنیذَّلا  َسِئَی  َموَیلا   » رد یهلا 

 . 30 روطلا : - 1
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تیالو تماما و  یمسر  دلوت 

زور نآ  رد  هک  تسا ، مخ  ریدـغ  زور  هدوب  یمیظع  دادـخر  نینچ  زئاح  ماّیا  نآ  رد  هک  يزور  اهنت  میبای  یمرد  خـیرات  هب  هعجارم  اـب 
نآ هب  تبـسن  راصما  راصعا و  همه  رد  نینمؤم  یمامت  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  .درک  ادیپ  یمـسر  يدـّلوت  تیالو  تماما و 

.دومرف غالبا  ار  شیوخ  یهلا  تلاسر  نیرتدنمشزرا  تفرگ و  قاثیم 

رما غالبا  راد  هدهع   (1)« َکِّبَر نِم  َکَیِلا  َلِزنُا  ام  غَِّلب  ُلوسَّرلا  اَهُّیَا  ای   » یهلا ناـمرف  هب  مخ  ریدـغ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
چیه غالبا  رد  هک  یلیدـب  یب  هوکـشاب و  تافیرـشت  یط  و  دـیدرگ ، ناناملـسم  هب  تیالو  تماـما و  ِیتاـیح  زاـس و  تشونرـس  مهم و 
يارب میظع  ینـصح  قاثیم ، ذخا  یهلا و  روتـسد  نآ  یمـسر  غالبا  اب  داد و  ماجنا  ار  غالبا  رما  تشادـن ، يریظن  هقباس و  نینچ  یلیزنت 

.دیدرگ داجیا  یهلا  بختنم  نید  اهنت  زا  تنایص 

هک یمیهاربا  نایدا  رگید  نوچ  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  دعب  یهلا  تسرپرـس  نودـب  مالـسا  دـش ، یمن  هنوگ  نیا  رگا 
.دنام یم  هتسب  هشیمه  یقیقح  نایوجهر  يارب  هار  دنام و  یمن  یقاب  يوبن  مالسا  زا  يرثا  دندیدرگ ، فیرحت  شوخ  تسد 

روهظ رصع  اب  ریدغ  طابترا 

ياه یگژیو  یمامت  ریدغ  هعقاو  تخانـش  نودـب  دومن  ناعذا  دـیاب  دـیدرت  نودـب  دراد ؟ یطابترا  هچ  روهظ  رـصع  اب  ریدـغ  هعقاو  اما 
یلاعت هَّللا  لّجع  رصع  یلو  ترضح  .تسا  روهظ  رـصع  یـساسا  ياه  هیاپ  زا  یکی  ریدغ  .دوش  یمن  هتخانـش  راکـشآ و  روهظ  رـصع 
تاـجن هفیظو  ترـضح  نآ  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  .تسا  تیـالو  تماـما و  ینعی  ریدـغ  لـصف  ـالب  ثراو  نیرخآ  اـهنت و  فیرّـشلا  هجرف 

نّکمت ّطلست و  رد  یهلا  هدارا  يرجم  ترضح  نآ  .دوش  یم  نشور  ناشیا  هفیظو  ینیگنـس  ّتیـساّسح و  دنراد ، هدهع  رب  ار  ّتیرـشب 
رد يریدغ  مالسا 

 . 67 هدئاملا : - 1
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َهِرَک َول  ِهِّلُک َو  ِنیّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُظِیل  ِّقَـحلا  ِنید  يدُـهلِاب َو  َُهلوـسَر  َلَـسرَا  يذَّلا  َوُـه   » ناـیب اـب  یهلا  هدـعو  قّـقحت  .تسا  روـهظ  ناـمز 
.تسا هدش  هداهن  ناشیا  هدهع  رب   (1)« َنوکِرشُملا

نابحاص ریدـغ و  هبلغ  یهلا و  تیالو  تماما و  ینعی  ریدـغ  لماک  قّوفت  رادـتقا و  ندیـسر  ّتیلعف  هب  نامز  روهظ  رـصع  تقیقح ، رد 
مرکا لوسر  مادـقا  اب  هک  دوب  يا  هصوصنم  تماما  غالبا  ریدـغ ، زور  رد  یهلا  هدارا  .دوب  دـهاوخ  اه  تردـق  بتاکم و  همه  رب  ریدـغ 

اب روهظ و  رـصع  رد  یناطیـش ، ياه  تموکح  ناملاظ و  همه  رب  نّکمت  ّطلـست و  يزوریپ و  اـّما  درک ، ادـیپ  قّقحت  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
.دش دهاوخ  قّقحم  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  رصع  یلو  ترضح  مایق 

رب نید  نآ  يرترب  قّوفت و  رـصع  یهلا و  هدیزگرب  بختنم و  نید  ّتیدوجوم  یمـسر  مالعا  زور  ریدـغ  زور  تفگ : دـیاب  تیاهن ، رد 
.تساه تموکح  نایدا و  همه 

ندش یناهج  ات  زاغآ  زا  ریدغ 

ییاه هکرب  زا  یکی  مان  مخ » ریدـغ   » (2) و .دـشاب هدـش  عمج  ناراب  بآ  نآ  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  ییاه  لادوگ  هب  تغل  رد  ریدـغ » »
رارق مالـسا  ردـص  رد  دـجن  قارع و  رـصم ، هنیدـم ، ياهریـسم  عطاـقت  لـحم  هفحج »  » یکیدزن رد  هنیدـم و  هکم و  هار  نیب  هک  تسا 

زین مالـسلا  اهیلع  بهو  تنب  هنمآ  ترـضح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  ردام  رهطم  دقرم  ءاوبا »  » هب مخ  ریدـغ  .تشاد 
هب نآ  ترهـش  تمظع و  هکلب  تسین ، هفحج »  » ای ءاوبا »  » هب شا  یکیدزن  ای  بآ  هکرب  ببـس  هب  مخ » ریدـغ   » ترهـش .تسا  کـیدزن 

! تسا تیرشب  خیرات  رد  هک  مالسا  رد  اهنت  هن  خیرات ، دادیور  نیرتمهم  عوقو  رابتعا 

 . 9 فصلا : - 1
.سراف نبا  هغّللا ، سییاقم  .هکرت  يا  هرداغ  لیسلا  نال  کلذب  یمس  رطملا و  ءام  عقنتسم  ریدغلا : - 2
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ریدغ هرابرد  ترضح  نآ  .میراپس  شوگ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  فیـصوت  هب  لیدب  یب  زور  نآ  تمظع  هرابرد  تسا  رتهب 
: دوش یم  هراشا  نآ  زا  زارف  ود  هب  هک  دندومرف  نایب  مهم  رایسب  یتاشیامرف 

چیه رَبکَالا ! ِهَّللا  ُدیِع  مه  نآ  تسا ، دنوادخ  دیع  ریدغ  يرآ ! .تسا  ریدغ  دیع  دایعا  همه  دمآرـس  ینعی  ُرَبکَالا ،» ِهَّللا  ُدـیع  َوُه  َو   . » 1
.تفاین یتمظع  نینچ  ینامز  چیه  رد  يدادخر و 

(1)! ِهَّللاَو ال  ِهَّللاَو ، ال  ِهَّللاَو ، ال  ُهنِم ؟ ًهَمرُح  ُمَظعَا  ًاموَی  َقَلَخ  َّلَج   َ َّزَع و َهَّللا  َّنَا  يرَت  َکَّلََعل   . » 2

خیراـت رد  اهدادـیور  همه  شنیرفآ و  ماـّیا  یماـمت  رب  ریدـغ  زور  يرترب  هوکـش و  .تسین  مالـسا  هب  طوبرم  اـهنت  ریدـغ  زور  تمظع 
هب طوبرم  اهنت  ریدغ  تفگ : دـیاب  اذـل  تسا ! هدـشن  نایب  ریدـغ  تمظع  يارب  يزرم  ّدـح و  ادـخ  تّجح  نایب  رد  اریز  تسا ؛ ّتیرـشب 

.تسا هدش  یناهج  هدرک و  روبع  مالسا  ياهزرم  زا  ریدغ  هکلب  تسین ، مالسا 

ریدغ رد  یگدنب  لامک 

لامک هب  ندیـسر  يارب  نتفرگ  جوا  یهلا و  ياـضر  هب  ندیـسر  هار  اـهنت  مخ ، ریدـغ  رد  یهلا  تیـالو  یلو  تماـما و  ماـما  یفرعم  اـب 
ياهاوه لابند  هب  هراومه  ناطیـش ، زا  ّتیعبت  اب  هک  بلط  تصرف  ناهاوخ  تسایر  شیدناژک و  ِنالد  هیـس  اّما  .تشگ  راومه  یگدـنب 

.دنریگب ار  ریدغ  دیشروخ  رون  يولج  دنتساوخ  هایس  ياهربا  دننام  دوبن ، كرابم  دنیاشوخ و  نانآ  يارب  ریدغ  دندوب و  دوخ  یناسفن 

يربا يرایـسب  يارب  زورما  هب  اـت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تلحر  زور  زا  ار  یهلا  تیادـه  نامـسآ  دنتـسناوت  دـنچ  ره  ناـنآ 
شخبتایح نانچمه  یهارمگ ، تلفغ و  ياهربا  سپ  زا  یهلا  تیاده  رون  .دنناشوپب  ار  تیالو  دیـشروخ  دنتـسناوتن  زگره  اّما  دـنیامن ،

يویند یگدنز 

 . ج 3 ص 143 یسوط : خیش  ماکحالا ، بیذهت  - 1
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هیآ اـب  و  هدومن ، ار  يرّکفت  تردـق و  ره  رب  ریدـغ  ناـبحاص  ریدـغ و  يزوریپ  هدارا  دـنوادخ  نوچ  هّتبلا  .تسا  ناـیوجقح  يورخا  و 
نید ترـصن  يزوریپ و  هدـعو  َنوکِرـشُملا » َهِرَک  َول  ِهِّلُک َو  ِنیّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُظِیل  ِّقَحلا  ِنید  يدُـهلِاب َو  َُهلوسَر  َلَـسرَا  يذَّلا  َوُه   » هفیرش
لامج نایوج  تقیقح  تفاـی و  دـهاوخ  ماـجنا  یهلا  هدـعو  تسا  یهیدـب  تسا ، هداد  اـه  کلـسم  ناـیدا و  همه  رب  ار  شا  هدـیزگرب 

.دوب دنهاوخ  رگ  هراظن  دوعوم  یجنم  روهظ  اب  یهلا و  تّجح  نیرخآ  رصع  رد  یهارمگ  ربا  نودب  نامسآ  رد  ار  تیاده  دیشروخ 

روهظ رصع  رد  ریدغ  یلاعت  يوس  هب  تکرح 

یلاعت و يوس  هب  یمومع  ِتکرح  روهظ ، ياه  هنیمز  ندـش  هدامآ  فیرّـشلا و  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّـجع  رـصع  ّیلو  ترـضح  روهظ  اـب 
ِّالا َسنِـالاَو  َّنِـجلا  ُتـقَلَخ  اـم   » هـیآ اـب  هـک  دوـش  یم  زاـغآ  دـنوادخ  تداـبع  قـیرط  زا  اـه  ناـسنا  جورع  رد  یهلا  تساوـخ  قّـقحت 

وترپ رد  يا و  هداـمآ  رتـسب  نینچ  رد   (2) «. ًائیَـش یب  َنوکِرـُشی  ینَنودـُبعَی ال  : » هدومرف دوخ  هک  ارچ  تسا ، هدومرف  ناـیب   (1)« َنوُدبعَِیل
دریگ و یم  ناج  یهلا  تدابع  هدوشگ و  دـنوادخ  هناصلاخ  تدابع  هب  اکتا  اب  اه  ناسنا  یلاعت  جورع و  ياهرد  یهلا  تیالو  تماما و 

.دناسر یم  یلاعت  جوا  هب  ار  دنموزرآ  ناسنا 

تَِئُلم امَک  الدَـع  ًاطـِسق َو  َضرَالا  ِِهب  َأَلمَی  َثَعَّشلا َو  ِِهب  َُّملَی  َِملَکلا َو  ِِهب  َعَمجَی  نَا  َمَمُالا  ِِهب  یلاعَت  ُهَّللا  َدَـعَو  يذَّلا  ِّيِدـهَملا  یَلَع  ُمالَّسلا 
.ًاروَج ًاملُظ َو 

 . 56 تایراذلا : - 1
 . 55 رونلا : - 2
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يدوعسم دیجم  روهظ :  رصع  رد  ریدغ  يالبرک  ماقتنا 

هدیکچ

رد ام  دنا و  هتـشاذگن  یقاب  هعیـش  يارب  يدیع  ریدغ ، ناماما  ّقح  بصغ  اب  هک  تسا  نآ  ریدـغ  هبدـن و  ياعد  نیب  یقطنم  طابترا   . 1
.مینک یم  يراز  هبدن و  هلئسم  نیا  رب  نامدیع 

هیلعرـصع یلو  ترـضح  ات  دش  دهاوخ  هدوزفا  ملظ  نیا  داعبا  رب  زور  هب  زور  دـش و  دـهاوخن  هداعا  ریدـغ  ّقح ، ناماما  هدومرف  هب   . 2
.دنک روهظ  مالسلا 

بـش تلود  نایاپ  هک  روهظ  مایا  ات  دش ، ناهنپ  هفیقـس  هدرپ  رد  هک  نید ، زا  يا  هزات  لصف  زاغآ  دوب و  تلاسر  نایاپ  هطقن  ریدـغ   . 3
.تسا

.دوب هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تجح  مامتا  نخس و  نیرخآ  ریدغ  هبدن ، ياعد  ریدغ و  هبطخ  مکح  هب   . 4

.دنتشگزاب تیلهاج  هب  روهظ  ماگنه  ات  مدرم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  سپ  هبدن ، ياعد  ریدغ و  هبطخ  مکح  هب   . 5
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.تفای همادا  مه  وا  زا  دعب  ناماما  هرابرد  هکلب  دشن ، مامت  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ّقح  بصغ  هب  ریدغ  قح  جارات   . 6

.دراد همادا  زورما  ات  ریدغ  قح  بصغ   . 7

.دنا هتخومآ  ام  هب  ار  هدش  بصغ  ّقح  نیا  رب  ندناوخ  هیثرم  هنوگچ  هبدن  ياعد  رد  و  ریدغ ، قح  بصغ  زا  ربخ  ریدغ  هبطخ  رد   . 8

دش و دهاوخ  هدنز  دش  یم  ایحا  دیاب  ریدـغ  اب  هچنآ  روهظ  اب  همه  زا  شیب  قح  کی  مغ  هتفر ، تسد  زا  قوقح  همه  نیا  نایم  رد   . 9
.تسالبرک مغ  نآ 

.دبای یم  همادا  مئاق  مایق  ات  هتفای و  هرابود  يا  هیثرم  البرک  زا  ریدغ  ِمغ   . 10

همدقم

همه روط  هب  ناوت  یمن  زگره  هلاقم  کی  بوچراچ  رد  هک  اجنآ  زا  و  تسا ؛ هبدـن  ياعد  رد  ریدـغ  هبطخ  ساکعنا  هلاقم  نیا  عوضوم 
نیب یقطنم  طابترا  يرارقرب  ذـخأم و  ود  نیا  رد  كرتشم  تاعوضوم  نیرت  یلـصا  زا  یکی  هب  اهنت  تفگ ، نخـس  هراب  نیا  رد  هبناـج 
مامت رد  هکلب  هبدـن ، ياعد  رد  اـهنت  هن  هک  ینعم  نیدـب  دوشگ ؛ هنیمز  نیا  رد  ار  يدـیدج  باـب  ناوتب  هکنآ  دـیما  .میا  هتخادرپ  اـهنآ 

هدـهاشم ناوتب  ار  نآ  ياهدـمایپ  ریدـغ و  زا  ییاه  هناشن  ًامتح  مالـسلا  هیلعرـصع  ّیلو  ترـضح  اب  طبترم  ياه  همان  ترایز  اـهاعد و 
.درک

راهچ رد  هژیو  هب  دنناوخب ، تبیغ  نامز  رد  ات  هداد  میلعت  نایعیـش  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ار  هبدـن  ياعد  صاخ ، دروم  نیا  رد  اّما 
، تسا ییارـس  هحون  يراز و  يراوگوس ، يرادازع ، ِيانعم  هب  هبدن »  » هک اجنآ  زا  اما  .نابرق  رطف و  ریدـغ ، هعمج ، ینعی  گرزب ؛ دـیع 

.تسا هدیدرگ  دیکأت  هدش  دای  دیع  راهچ  رد  نآ  ندناوخ  ِّتیزم  رب  ارچ  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا 
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يارب يدـیع  چـیه  : » دـنا هدومرف  هک  درک  دانتـسا  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا  یتیاور  هب  ناوت  یم  لاؤس ، نیا  هب  هاـتوک  خـساپ  کـی  رد 
، دوش یم  دیدجت  نآ  رد  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  هودنا  مغ و  هک  نیا  زج  ینابرق -  دیع  هن  يرطف و  دیع  هن  درادن -  دوجو  ناناملسم 

(1) «. تسا نارگید  تسد  رد  اهنآ  ِّقح  دننیب  یم  هک  ارچ 

زا قوقح  هودـنا  مغ و  رد  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  هکنیا  ینعی  میناوخ ، یم  ار  اـعد  نیا  رگید  داـیعا  اـی  هعمج  زور  رد  اـم  یتقو  نیارباـنب 
مقتنم نآ  رتدوز  هچ  ره  روهظ  ناهاوخ  دنوادخ ، هاگرد  هب  نویـش  هلان و  اب  و  هتـسناد ، کیرـش  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  هتفر  هتـسد 

: میسرپب دوخ  زا  هک  دراد  اج  ّقح  نیا  تیهام  هرابرد  کیل  .دیامن  ّقح  هداعا  دیایب و  هک  میتسه  یقیقح 

؟ تسا هتفر  جارات  هب  ینامز  هچ  زا  هدوب و  هچ  لصا  رد  ّقح  نیا  - 

؟ تسا هدش  ضیوفت  یهورگ  ای  صخش  هب  یلحارم  هچ  ِّیط  هنوگچ و  اجک و  رد  ّقح  نیا  - 

؟ تسا نارگید  تسد  رد  زونه  ّقح  نیا  دنا ، هدومرف  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  هک  هنوگ  نآ  ایآ  - 

؟ تسا هدش  عوضوم  نیا  هب  يا  هراشا  شنایعیش ، هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يوس  زا  هدش  هداد  میلعت  ياعد  رد  ایآ  - 

هیلع هللا  یلـصربمایپ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ینیـشناج  ِّقح  ضیوفت  ریدـغ و  هرطاخ  تسا  یفاک  مود ، لوا و  لاؤس  هب  خـساپ  يارب 
.میزادرپب زورما  هب  ات  خیرات  لوط  رد  شیاهدمایپ  هفیقس و  يارجام  ِرورم  هب  سپس  و  هدروآ ، دای  هب  دنوادخ  يوس  زا  ار  هلآو 

لیوأت هارمه  ار  نآرق  زا  هیآ  ود  ادـتبا  میهد  یم  حـیجرت  تسا  هلاقم  نیا  یلـصا  عوضوم  هک  مراهچ  موس و  لاؤس  هب  خـساپ  يارب  اـما 
: میوش روآدای  مالسلا  مهیلع  موصعم  ماما  زا  اهنآ 
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دنا هدرک  مدرم  هک  ییاهراک  رطاخ  هب  اـیرد  یکـشخ و  رد  داـسف  : » (1)« ِساّنلا يِدـیَا  تَبَـسَک  اِمب  ِرحَبلا  ِّرَبلا َو  ِیف  ُداسَفلا  َرَهَظ  : » فلا
«. دش راکشآ 

زین امـش  زا  دشاب و  يریما  ام  زا  دنتفگ : راصنا  هک  ینامز  هب  ددرگ  یم  زاب  هیآ  نیا  لیوأت  دنگوس  ادـخ  هب  : » میناوخ یم  نآ  لیوأت  رد 
(2) «. يریما

نآ زور  هب  دـنگوس  و  دـناشوپب ؛ ار  یناهج  شیهایـس  هک  نامز  نآ  بش  هب  دـنگوس  : » (3)« یّلَجَت اِذا  ِراهَّنلا  یـشغَی َو  اِذا  ِلـیَّللا  َو  : » ب
«. دزاس نشور  ار  یناهج  شرون  هک  نامز 

رد ار  شهایـس  هدرپ  هک  تسا  یمود  نامه  هیآ  نیا  رد  بش  : » دـیامرف یم  ملـسم  نب  دـمحم  هب  نآ  لیوأت  رد  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما 
یم ربص  مالسلا  هیلع  مئاق  مایق  ات  ترضح  نآ  و  دیشک ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  زارف  رب  دوب ، هدش  مهارف  شیارب  هک  یتلود 

(4) «. دوش یم  هریچ  لطاب  تلود  رب  دزیخ ، اپب  هاگره  هک  تسا  تیب  لها  ام  مئاق  نامه  زور  و  دریذپ ؛ نایاپ  وا  تلهم  ات  دنک 

هداعا زگره  مالـسلا  هیلع  مئاق  ماـیق  اـت  هتفر ، جاراـت  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ّقح  زا  هچنآ  هک  دـهد  یم  ناـشن  یبوخ  هب  هیآ  نیا 
هک نیا  ات  هدـش  هدوزفا  شداعبا  رب  زور  هب  زور  دـش ، هدرتسگ  ایرد  یکـشخ و  رب  هفیقـس  زور  رد  هک  يداسف  نینچمه  .دـش  دـهاوخن 

.دش دهاوخ  هدیچرب  داسف  نیا  طاسب  هک  تسا  مالسلا  هیلعرصع  یلَو  ترضح  روهظ  اب  اهنت  و  دریگ ؛ ارف  ار  نیمز  رساترس 

لـصف زاغآ  دوب و  تلاسر  نایاپ  هطقن  ریدـغ  هک  میـشاب  هتفرن  اطخ  هب  اسب  هچ  میـسرب ، یعطق  هجیتن  نیا  هب  نونکا  مه  زا  رگا  نیارباـنب 
ِلـصف نآ  همادا  تسا و  بش  تلود  ِنایاپ  هطقن  روهظ  و  روهظ ؛ ماّیا  ات  دـنام  مامتان  دـش و  ناـهنپ  بش  هدرپ  رد  هک  نید ؛ زا  يا  هزاـت 

.ددرگ یم  راکشآ  ضحم  رون  اب  هک  مامتان 

 . 41 مور : - 1
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ذخأم ود  ره  زا  ییاه  هنومن  هب  تسور  شیپ  هلاقم  هدرـشف  هدـیکچ و  هک  یعطق  هجیتن  نیا  هیجوت  دـییأت و  رد  تسا  مزـال  همه  نیا  اـب 
.مییامن لوکوم  لقتسم  یباتک  هب  ار  نآ  یلیصفت  یسررب  هدرک و  هراشا  هبدن ) ياعد  ریدغ و  هبطخ  )

تجح مامتِا  نخس و  نیرخآ   : 1

: ریدغ هبطخ  رد 

رما رادربناـمرف  دـینک و  تعاـطا  دیونـشب و  سپ  .متـسیا  یم  یهوـبنا  عاـمتجا  نینچ  رد  نم  هـک  تـسا  يراـب  نـیرخآ  نـیا  مدرم ! يا 
باطخ دروم  ار  امش  نونکا  هک  شربمایپ  سپس  .تسامش  دوبعم  رایتخا و  بحاص  ّلجوّزع  يادخ  هک  دینادب  دیـشاب و  ناتراگدرورپ 

ِلسن رد  تماما  هاگنآ  .تسا  ناتراگدرورپ  رما  هب  امش  ماما  رایتخا و  بحاص  مالـسلا  هیلع  یلع  نم ، زا  دعب  .تسامـش  ِّیلَو  هداد  رارق 
.دینک تاقالم  ار  شلوسر  ادخ و  هک  يزور  ات  دوب ، دهاوخ  مالسلا ) هیلع  یلع   ) وا ِنادنزرف  زا  نم 

و تسا ، میقتسم  طارِص  یلع  نم  زا  سپ  و  هداد ، روتسد  نآ  زا  يوریپ  هب  ار  امـش  هک  مدنوادخ  میقتـسم  طارِـص  نامه  نم  مدرم ! يا 
راتفر تلادـع  هب  ّقح  ساسا  رب  هدومن و  تیادـه  ّقح  يوس  هب  هک  یناسک  نامه  .دـنرگتیاده  ناماما  هک  وا  لـسن  زا  منادـنزرف  سپس 

.دننک یم 

: هبدن ياعد  رد 

؛ درک یفرعم  نامدرم  تیاده  يارب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دوخ  ِّیلَو  وا  دیسر ؛ رخآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  راگزور  هک  نامز  نآ  »
.دیاب يرگتیاده  ار  یموق  ره  دوب و  هدنهد  میب  شدوخ  اریز 

شناتـسود ادنوادخ  .تسوا  يالوم  مه  یلع  میوا  يالوم  نم  هک  سک  ره  : » دومرف دندوب  شربارب  رد  مدرم  هوبنا  هک  یلاح  رد  سپس 
.رادب نمشد  ار  شنانمشد  رادب و  تسود  ار 
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«. زاس هدنامرد  دشک  یم  شا  يرای  زا  تسد  هک  ار  یسک  نک و  يرای  ار  شا  هدنهد  يرای 

«. تسوا ریما  یلع  متسه  شربمایپ  نم  هک  سک  ره  : » دومرف و 

«. دنتسه نوگانوگ  ناتخرد  زا  نامدرم  رگید  میتخرد و  کی  زا  یلع  نم و  : » دومرف و 

.داد رارق  یسوم  هب  تبسن  نوراه  هاگیاج  رد  ار  وا  نینچمه 

لهج و یکیرات  رد  يرون  و  دوب ، یهارمگ  زا  تیاده  ِيامنهار  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا ناس  نیدب 
و دوبن ؛ یسک  وا  زا  رتولج  نید  رد  شا  هنیـشیپ  ربمایپ و  اب  شا  يدنواشیوخ  رد  .دوب  وا  تسار  ِهار  دنوادخ و  اب  طابترا  مکحم  هتـشر 

.دیسر یمن  وا  زا  یتبقنم  ِدرَگ  هب  یسک  بقانم  رد 

دننک یمن  تیاعر  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ِّقح  وا  زا  سپ  شتُّما  هک  تسناد  یم  ار  تیعقاو  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ییوگ  اما 
هارمه هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نامز  رد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  میناد  یم  هکنیا  هچ  .دنهن  یم  ار  وا  اب  يراگزاسان  يانب  و 

ناشناتفـص گرگ  اـب  و  تشک ، ار  ناـشناناولهپ  و  تخیر ، ار  برع  ناروـالد  ِنوـخ  هـک  اـجنآ  اـت  دـیگنج  نآرق  لـیزنت  يارب  ناـشیا 
«. دیدرگ رگید  ياه  گنج  نیَنُح و  ِربیَخ و  رَدب و  گنج  ياه  هنیک  زا  ُرپ  نانآ  ياه  لد  ور  نیا  زا  و  دیگنج ،

هنهک ياه  مخز  رب  یمهرم  دنریگب و  بلاطوبا  دنزرف  زا  ار  دوخ  ماقتنا  ات  دنتـشگ  یم  یتصرف  لابند  هب  نانآ  هک  تسا  ملـسم  نیاربانب 
! دشاب هتفر  ایند  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  يراگزور  زا  رتهب  یتصرف  هچ  و  دنراذگب ؛ شیوخ 
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روهظ ماگنه  ات  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  سپ  تیلهاج   : 2

: ریدغ هبطخ  رد 

موش هتـشک  ای  مریمب  رگا  نونکا  .دنا  هدوب  یناربمایپ  زین  نم  زا  شیپ  متـسه و  ادخ  لوسر  نم  هک  مهد  یم  رادشه  امـش  هب  مدرم ! يا 
؟ دیدرگ یمربادخ  نید  زا  امش  ایآ 

زین .دهد  یم  شاداپ  نارازگرکـش  هب  يدوز  هب  دـنوادخ  دـناسر و  یمن  يررـض  دـنوادخ  هب  ددرگرب ، ّتیلهاج  هب  هک  سک  ره  سپ ،
.وا لسن  زا  نم  ِنادنزرف  سپس  تسا و  یلع  هدش ، فیصوت  رکش  ربص و  هب  هک  سک  نآ  دیشاب  هاگآ 

سپ .دـنوش  یمن  يرای  تمایق  زور  دـننک و  یم  توعد  شتآ  يوس  هب  هک  دوب  دـنهاوخ  یناـیاوشیپ  نم ، زا  سپ  يدوز  هب  مدرم ! يا 
هچ و  دنتـسه ، شتآ  هقبط  نیرت  نییاپ  رد  ناـشناوریپ  نارکفمه و  و  ناـشنارای ، ناـنآ و  .میرازیب  ناـنآ  زا  نم ، دـنوادخ و  هک  دـینادب 

.ناّربکتم ياوأم  تسا  دب  رایسب 

: هبدن ياعد  رد 

نایوج هزیتس  نانکش و  نامیپ  راچان ، هب  وا  و  دنتـشاذگ ، ار  وا  اب  يراگزاسان  ِياَنب  دنتفرگ و  لد  هب  ار  شا  ینمـشد  زین  نانآ  نیاربانب ،
.دروآرد ياپ  زا  ار  ناگدش  نوریب  نید  زا  و 

تداهش هب  لیباق )  ) ناینیشیپ نیرت  یقش  زا  يوریپ  هب  نامّزلارخآ ، ِدرف  نیرت  یقش  ار  وا  تسب و  رب  تخر  ناهج  نیا  زا  هک  نامز  نآ  و 
ِهورگ زج  هک  اج  نآ  ات  .دش  هتفرگ  هدیدان  نانچمه  زین  وا  زا  سپ  ِنارگتیاده  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  روتـسد  دناسر ،

ربمایپ و لسن  يزادـنارب  يارب  دـندرک و  يراشفاپ  اهنآ  ِینمـشد  رب  تُّما  همه  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  ِّقح  ِتیاعر  هب  رادافو  ِكدـنا 
.دنتشگ هراوآ  دیعبت و  یهورگ  ریسا و  یهورگ  هتشک ، یهورگ  بیترت  نیدب  و  دندش ؛ دّحتم  ناشنادنزرف  دیعبت 
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هب ار  نآ  تسا و  ادخ  ِنآ  زا  نیمز  اریز  تفر ؛ یم  شاداپ  ِدیما  هک  دروخ  مقر  ناس  نادب  ربمایپ ) نادناخ   ) نانآ يارب  یهلا  ریدـقت  اّما 
" .تسا نیقّتم  ِنآ  زااهریَخ  همه  تبقاع  دهد و  یم  ثرا  هب  دهاوخب  هک  شناگدنب  زا  کی  ره 

طرـش مخ  ریدـغ  رد  ار  نآ  غالبا  دـش و  یحَو  شربمایپ  هب  دـنوادخ  يوس  زا  هک  یّقح  .تفر  جاراـت  هب  هک  یّقح  نآ  تسا  نیا  سپ 
.داد رارق  شتلاسر  نایاپ 

زین وا  زا  سپ  ِنارگتیادـه  هرابرد  هبدـن  ياعد  دـییأت  هب  و  دـشن ، مامت  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ماقتنا  اب  اهنت  ّقح  نیا  جارات  نیا ، دوجو  اب 
مالـسلا هیلعرقاب  ماما  هک  هنوگ  نآ  تسا ؛ نارگید  تسد  رد  ّقح  نیا  مه  زونه  ایآ  هک  تسا  نیا  مهم  لاؤس  اّما  .تفای  همادا  نانچمه 

؟ تسا هدمآ  نآ  زا  ییاه  هناشن  مه  هبدن  ياعد  رد  و  هدش ، هراشا  تقیقح  نیا  هب  ریدغ  هبطخ  رد  ایآ  دندومرف ؟

! مه زونه  يرآ ،  : 3

: ریدغ هبطخ  رد 

مینک دوبان  وحَم و  ار  ییاه  تروص  هکنآ  زا  شیپ  دیروایب  نامیا  تسا  هدش  لزان  وا  هارمه  هک  يرون  شلوسر و  ادخ و  هب  مدرم ! يا 
(1) .مینادرگرب تشپ  هب  ار  اه  تروص  نآ  و 

هیلع مئاق  ِيدهم  ات  وا  لسن  رد  هاگنآ  و  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رد  سپـس  دش و  هداهن  نم  رد  دنوادخ  بناج  زا  رون  نآ  اما 
، نانمشد ناراگنا ، لهـس  ِمامت  رب  تسا  هداد  رارق  تّجح  ار  ام  ّلجوّزع  دنوادخ  هک  ًانیقی  .دریگ  یم  ار  ام  ِّقح  ادخ و  ِّقح  هک  مالـسلا 

.نایناهج همه  زا  نارگمتس  ناراکهنگ و  ناگشیپ ، تنایخ  نافلاخم ،

 . 47 ءاسن : - 1
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تـسد رد  مه  زونه  هک  هتفر  تسد  زا  ِّقح  نآ  ِيروآداـی  يارب  هنوـگچ  هک  تسا  هتخوـمآ  اـم  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  نیارباـنب 
.میناوخب هیثرم  تسا  نارگید 

: هبدن ياعد  رد 

؟ نارگزواجت لالج  هاج و  هدنبوک  هدننک و  درُخ  نآ  تساجک  دنک ؟ یم  هراپ  ار  نارگمتس  هتشر  هک  يا  هدش  اّیهم  نآ  تساجک 

؟ نازارف ندرگ  نارگشروش و  ناقساف و  هدننک  دوبان  نآ  تساجک  قافن ؟ كرش و  ياهانب  هدننک  ناریو  نآ  تساجک 

؟ دیادزب ار  اه  یتسرپاوه  اه و  يرکف  جک  ِراگنَز  هک  نآ  تساجک  نایوج ؟ هزیتس  ناهارمگ و  ياه  هخاش  هدننکورد  نآ  تساجک 

؟ دزاس دوبان  ار  ناشکرس  نارگزواجت و  هکنآ  تساجک  دنک ؟ هراپ  ار  تمهت  غورد و  ياه  هتشر  هکنآ  تساجک 

؟ دَنَکَرب هشیر  ار  نانید  یب  ناهارمگ و  نانمشد و  هک  نآ  تساجک 

ِّقح کـی  مغ  بئاـصم و  مَلَع  هدـش ، راـتفرگ  نارگید  ِتسد  رد  مه  زونه  هتفر و  تسد  زا  قوقح  نیا  ناـیم  رد  ییوـگ  همه ، نیا  اـب 
نامه .دـندرک  داجیا  ههبُـش  لها  ار  نآ  تصرف  هک  ییالبرک  البرک ! مغ  بئاـصم و  مَلَع  .تسا  زازتها  رد  همه  زا  شیب  هتـشگ  ّقحاـن 

هنوگ نآ  .رفک  یگدولآ  زا  هدنکآ  ییاه  ندب  كرش و  يدیلپ  زا  هدیدنگ  ییاه  لد  اب  راگزاسان ، هشیپ  تنایخ  ِنکـش  نامیپ  نامدرم 
دنتفاتش دوخ  نامیپ  نتسکش  رد  دندز و  ییافو  یب  گناب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  گرم  رتسب  رب  و  دندیرد ، ار  اه  تمرح  هک 

 ... دنتفرگ هدیدان  دندوب  هتسب  مالسلا  هیلع  یلع  ینیشناج  رب  هک  ار  یمکحم  ياهدهع  و 

ار وا  لسن  دنـشُکب و  ـالبرک  رد  ار  ّقح  هدـیزگرب  تیب  لـها  دـنناوتب  ناـنآ  اـت  دـندرک  مهارف  یتصرف  ههبُـش  لـها  يارب  ناـس  نیدـب  و 
مَد زا  ار  شنارای  دننکشب و  ار  شمیرح  دنزادنارب و 
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(1) .دننارذگب غیت 

زا ًاقیقد  يرآ ! البرک ؟» تشد  هتـشک  نآ  ِهاوخنوخ  تساـجک  ءـالَبرَِکب ؟ ِلوتقَملا  ِمَدـِب  ُِبلاّـطلا  َنیَا  : » میناوخ یم  هبدـن  ياـعد  رد  اـم 
نیا درک  دیاب  يراوگوس  رگا  سپ  .دبای  یم  همادا  مالـسلا  هیلع  مئاق  مایق  ات  هتفای و  يا  هرابود  زاغآ  ریدغ  هیثرم  هک  تسالبرک  نیمه 

: دیاب هنوگ 

ِفَرذـُتلَف مِِهلثِِمل  َو  َنوبِداّنلا ؛ ِبُدـنَیلَف  مُهاِّیا  َو  َنوکابلا ؛ ِکبَیلَف  امِِهلآ  امِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍِّیلَع  ٍدَّمَُحم َو  ِتَیب  ِلهَا  نِم  ِِبئاطَالا  یَلَعَف 
.َنوّجاعلا َّجِعَی  َو  َنوّجاّضلا ، َّجِضَی  َو  َنوخِراّصلا ، ِخُرصَیلَو  ُعومُّدلا 

دیاب ناگدننک  نویـش  و  دنیرگب ، دیاب  ناگدـننک  هیرگ  ناشنادـناخ ، مالـسلا و  هیلع  یلع  دّـمحم و  ِتیب  لها  هدـیزگرب  ِناکاپ  رب  اهنت 
هب اهدایرف  دیآرب ، لد  زا  اه  هلان  دوش ، نازیر  دیاب  اه  کشا  دننک ، يراوگوس  دیاب  ناراوگوس  هک  تساهنآ  يارب  اهنت  .دـننک و  نویش 

.دوش هداد  رس  الیواو  گناب  دسر و  نامسآ 

تـساجک يرگید ؟ زا  سپ  یکی  ِنایوگتـسار  ناگتـسیاش و  نآ  نیـسح ؟ نادنزرف  دنتـسه  اجک  نیـسح ؟ تساجک  نسح ؟ تساجک 
؟ نازورف ياه  هام  دنتسه  اجک  نابات ؟ ياهدیـشروخ  دنتـسه  اجک  يا ؟ هدیزگرب  زا  سپ  يا  هدیزگرب  تساجک  یهار ؟ زا  سپ  یهار 

؟ ناشخرد ِناگراتس  دنتسه  اجک 

؟ تسین ادج  زگره  رگتیاده  ِترتع  زا  هک  یهّللا  هّیقب  نآ  تساجک  شناد ؟ ياه  هیاپ  نید و  ياه  هناشن  دنتسه  اجک 

یم ار  شراظتنا  هک  اه  یتساران  اه و  يژک  ِهدناماس  نآ  تساجک  دـنک ؟ یم  هراپ  ار  نارگمتـس  هتـشر  هک  يا  هدـشاّیهم  نآ  تساجک 
؟ دنا هتسب  لد  شدیما  هب  هک  مَتِس ؛ هدننک  رود  نآ  تساجک  دنشک ؟

.نانجلا حیتافم  نینمؤملا : همئا  هعماج  ترایز  - 1
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نآ قح  رب  ِناثراو  نآرق و   : 4

: ریدغ هبطخ  رد 

.دیهناو ار  شهباشتم  تایآ  دیرگنب و  شمکحم  تایآ  هب  و  دیمهفب ، ار  شتایآ  دیشیدنیب و  نآرق  رد  مدرم ! يا  »

یسک نیا  رگم  دزاس ، یمن  نشور  ار  شریـسفت  دنک و  یمن  راکـشآ  امـش  يارب  ار  تایآ ) ِنطاب   ) نآرق ِرجاوَز  زگره  ادخ  هب  دنگوس 
رایتخا بحاص  نم  هک  سک  ره  مراد : یم  مالعا  امـش  هب  هتفرگ و  ار  شیوزاب  مرب و  یم  الاب  دوخ  يوس  هب  هتفرگ  ار  وا  تسد  نم  هک 

.تسوا رایتخا  بحاص  یلع  نیا  متسه  وا 

نآ هب  توعد  ادخ و  ِباتک  ریـسفت  رب  متُّما  نایم  رد  نم  ِّیـصَو  وا  .تسا  نم  ملع  هدنراد  هگن  نیـشناج و  ردارب و  یلع  نیا  مدرم ! يا 
«. دنک یم  یضار  ار  ادخ  هچنآ  هب  هدننک  لمع  و  دشاب ، یم 

: تسا هدروآ  نینچ  یسراف  ناملس  زا  ار  یتیاور  دوخ  باتک  رد  یلاله  سیق  نب  میلُس 

هناـخ ِرد  هب  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  ارهز و  ترـضح  هارمه  مالـسلا  هیلع  یلع  هفیقـس ) زور   ) زور ناـمه  ِبـش  رد 
.دناوخارف شیوخ  يرای  هب  ار  اهنآ  دومرف و  يروآدای  نانآ  هب  ار  شا  هتفر  تسد  زا  ّقح  هتفر ، راصنا  نیرجاهم و 

رد ادرف  ِحبـص  دومرف  نانآ  هب  ترـضح  .دندرک  مالعا  ترـضح  نآ  يرای  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  رفن  راهچ  لهچ و  اهنت  نایم ، نیا  زا 
دعب یتاعاس  هک  رفن  راهچ  زج  هب  ادرف  ِحبص  اّما  .دنیایب  ناشیا  دزن  دنا ، هدرک  لیامح  ار  ناشیاهریشمش  هدیـشارت و  ار  اهرـس  هک  یلاح 

هک دوب  ناـمه  هجیتـن  حبـص  ره  یلو  دـش ، رارکت  بش  هس  توعد  نیا  .دـشن  رـضاح  دوخ  ِلوـق  رـس  رب  یـسک  دندیـسر  رفن  تفه  هب 
(1) .دوب

 . 222 ص 221 ،  مالسلا :  مهیلع  دمحم  لآ  رارسا  - 1
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تفالخ نابصاغ  اب  راکشآ  هزرابم  زا  تسد  تفاین ، رفن  تفه  ای  راهچ  ای  هس  زج  هب  يروای  رای و  چیه  مالسلا  هیلع  یلع  یتقو  نیاربانب 
: دنک یم  تیاور  میلُس  يارب  ناملس  هک  هنوگ  نیا  .تخادرپ  نآرق  نیودت  عمج و  هب  طقف  تشادرب و 

ات زامن ، يارب  رگم  دنکفین  شود  رب  ابع  دـماین و  نوریب  هناخ  زا  دـید  نینچ  ار  شنارای  لمعلا  سکع  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یتقو 
ندومن صخـشم  و  شریـسفت ، لـیوأت و  هارمه  درک ؛ عمج  دوب  هدـش  لزاـن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  هک  هنوگ  نآ  ار  نآرق  هکنیا 

 ... . هباشتم و مکحم و  ماع ، ّصاخ و  خوسنم ، خسان و  تایآ 

رد تفر ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دجـسم  هب  هتـشادرب  ار  شا  هدش  نیودت  ِنآرق  ترـضح  نآ  دیـسر ، مامتا  هب  راک  هک  نامز  نآ  و 
فوطعم دوخ  هب  ار  عمج  ِرظن  دش و  دراو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .ناشفارطا  رد  مدرم  دندوب و  دجـسم  رد  رمع  رکبوبا و  هک  یلاح 

: دومرف دنونشب  همه  هک  ییادص  اب  هتشاد ،

رد اّما  .نآرق  نیودـت  عمج و  هب  رگم  مدرواین  يور  يراک  هب  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نفد  نفک و  لـسغ و  زا  سپ  نم  هک  دـینادب 
هللا یلـصربمایپ  دزن  ار  شلیزنت  هکنآ  رگم  تسین  يا  هیآ  و  هدـمآ ، هدـش  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  هک  یتایآ  مامت  نآرق  نیا 

.تسا هتخومآ  نم  هب  ار  شخوسنم  خسان و  ّصاخ و  ماع و  نطاب و  رهاظ و  لیوأت و  ترضح  نآ  ما و  هدناوخ  هلآو  هیلع 

يرذع دـنوادخ  هاگرد  هب  نینچمه   (1) .میدوبن هاگآ  عوضوم  نیا  زا  ام  هک  دـینک  اعدا  دـیناوت  یمن  تمایق  يادرف  رد  امـش  نیارباـنب 
ات ادتبا  زا  ادخ  باتک  هب  ار  امـش  و  مدرکن ، يروآدای  امـش  هب  ار  قح  و  مدـناوخن ، ارف  دوخ  ِيرای  هب  ار  امـش  نم  دـییوگب  هک  دـیرادن 

.مدومنن توعد  شیاهتنا 

هعیـش یئاور  ریـسافت  رد  نآ  لیوأت  و  نیِلفاغ » ِهِذـه  نَع  اّنُک  اـّنِا  : » فارعا هروس  هیآ 172  هب  اـقیقد  مالـسلا  هیلع  یلع  هدوـمرف  نیا  - 1
.دراد هراشا 
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هک ینآرق  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  و  دـنک !» یم  نامزاین  یب  وت  ِنآرق  زا  هک  میراد  ینآرق  دوخ  ام  : » تفگ تساخرب و  رمع  هک  دوب  اجنیا 
(1) .تشگزاب هناخ  هب  دوب  هدرک  میظنت  نیودت و 

؟ تسا یتقیقح  هچ  نّیبم  هتخومآ ، ام  هب  هبدن  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هچنآ  امش  رظن  هب  نونکا 

: هبدن ياعد  رد 

؟ ار نآ  دودح  ادخ و  باتک  دنک  ایِحا  هک  يا  هدش  وزرآ  نآ  تساجک  ِهِدودُح ؟ ِباتِکلا َو  ِءایحِال   ِ ُلَّمَؤُملا َنیَا 

؟ نید ِلها  نید و  ياه  هناشن  هدننک  هدنز  نآ  تساجک  ِِهلهَا ؟ ِنیّدلا َو  ِِملاعَم  ییُحم  َنیَا 

ضئارف اه و  تّنُس   : 5

ریدغ هبطخ  رد 

نامه دیزادرپب ، ار  تاکز  دیراد و  اپب  ار  زامن  مدرم ! يا  .دینک  ترایز  ار  ادخ  هناخ  نید ) رد  ییاناد   ) هّقفت لماک و  ِنید  اب  مدرم ! يا 
یلع دیدرک ، شومارف  هدومن و  یهاتوک  تشذـگ و  امـش  رب  ینالوط  ینامز  رگا  اّما  .تسا  هدومرف  امـش  هب  ّلجوّزع  يادـخ  هک  هنوگ 

.دنک نییبت  ناتیارب  ار  نید  فراعم  هک  تسامش  تسرپرس  رایتخا و  بحاص 

مامت هب  هاتوک  تدم  نیا  رد  ای  مناسانـشب ؛ هدرمـشرب و  کی  هب  کی  ار  اهنآ  همه  نم  هک  تسا  نآ  زا  شیب  مارح  لالح و  هک  دـینادب 
ِشریذـپ رب  مهدـب  تسد  امـش  اب  هتفرگ و  تعیب  امـش  زا  هک  مرومأم  نیاربانب  .مراد  ناتزاب  اه  مارح  همه  زا  هداد و  روتـسد  اـه  لـالح 

نینمؤملاریما و هرابرد  ّلجوّزع  يادخ  يوس  زا  هچنآ 

.223 ص 222 ،  مالسلا :  مهیلع  دّمحم  لآ  رارسا  - 1
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مکُح ّقح  هب  نآ  رد  دنوادخ  هک  تمایق  زور  ات  دنتـسه و  یلع )  ) وا لسن  زا  نم و  زا  هک  یناماما  نامه  .ما  هدروآ  وا  زا  دعب  يایـصوا 
.تسا نانآ  زا  يدهم  دننک و  یم  مایق  ّقح  هب  دنک  یم 

لماک نید  زارِحا  هب  طونم  لالح  مارح و  هب  لمع  ضئارف و  اـه و  ّتنـس  ماـجنا  هک  هدـمآ  حیرـصت  هب  ریدـغ  هبطخ  زا  اـهزارف  نیا  رد 
هدش هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  مه  دراوم  نیا  هک  دسر  یم  رظن  هب  یلو  .تسا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  شریذپ  ینعی 

: تسا هتشادرب  هدرپ  نینچ  زین  تقیقح  نیا  زا  هبدن  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  ارچ  هتخاب ؛ گنر  نامز  رورم  هب  و 

 : هبدن ياعد  رد 

؟ تسا هدش  هریخذ  اه  ّتنُس  ضئارف و  ِندرک  هزات  يارب  هکنآ  تساجک  ِنَنُّسلا ؟ ِِضئارَفلا َو  ِدیدجَِتل  ُرَخَّدُملا  َنیَا 

؟ دَنُک اَنب  ون  زا  ار  يدّمحم  نییآ  شیک و  هک  يا  هدیزگرب  نآ  تساجک  ِهَعیرَّشلا ؟ ِهَّلِملا َو  ِهَداعِال   ِ ُرَّیَخَتُملا َنیَا 

یم ار  نآ  یهاگ  دنچ  زا  ره  ای  هتـشاد  تردابم  حبـص  ره  رد  دهع  ياعد  ندناوخ  هب  هک  میتسه  يدارفا  هتـسد  نآ  زا  رگا  ماجنارـس  و 
ای تداـع  يور  زا  ًافرـص  هن  دـشاب ، هّقفت  يور  زا  ریدـغ  هبطخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هدومرف  هب  هک  مینک  یعـس  میناوخ ،

: دُرب میهاوخ  یپ  نینچ  یتارابع  ءازاب  ام  یعقاو و  موهفم  هب  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اهنت  و  باوث !

« ِساّنلا يِدـیَا  تَبَـسَک  اِمب  ِرحَبلا  ِّرَبلا َو  ِیف  ُداـسَفلا  َرَهَظ  : » ُّقَحلا َکـُلوَق  َتُلق َو  َکَّنِاَـف  َكَداـبِع ، ِِهب  ِیحَا  َكَدـِالب َو  ِِهب  َّمُهّللا  ِرُمعا  «َو 
(1) «. َکِّیبن ِنَنُس  َِکنید َو  ِمالعَا  نِم  َدَرَو  اِمل  ًادِّیَشُم  َِکباتِک َو  ِماکحَا  نِم  َلِّطُع  اِمل  ًادِّدَُجم  َّمُهّللا ...  ُهلَعْجاَو 

.نانجلا حیتافم  دهع : ياعد  - 1
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ِدنمناوت يا  امنب ، وا  هب  ار  شیاقآ  گرزب  نک و  تیانع  تنیرت  کچوک  راـتفرگ  هدـنب  نیا  ِداـیرف  هب  ناـهاوخداد ! ِسَرداـیرف  يا  سپ 
هتفرگ و رارق  شرع  رب  هک  یسک  يا  ناشن ؛ ورف  ار  شنورد  شتآ  راذگب و  یمهرم  ار  شا  هنیس  هودنا  لد و  ِزوس  ناس  نیدب  و  قلطم !

(1)! تسوا يوس  هب  راک  ِماجنارس  تشگزاب و 

ذخآم عبانم و 

.دیجم نآرق   . 1

رشن لیعامـسا ، ینیئوخ ، یناجنز  يراصنا  مجرتم : سیق ، نب  میلـس  یلاله ، میلـس  باتک  همجرت  مالـسلا ، مهیلعدمحم  لآ  رارـسا   . 2
.ق  1416 لوا ، پاچ  مق ، يداهلا ،

.ات یب  لوا ، پاچ : تبون  نارهت ،  هیمالسا ، هیملع  تاراشتنا  رشان : ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  یفاک ، هضور   . 3

.ش  1374 قافآ ، نارهت ، ینیوزق ، يرئاح  يدهم  همجرت : ینارحب ، ینیسح  مشاه  نآرق ، رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  يامیس   . 4

.لوا پاچ  مق ، يرواد ، رشان : قودص ، خیش  عئارشلا ، للع   . 5

.یمق سابع  خیش  نانجلا ، حیتافم   . 6

.هبدن ياعد  زا  یتارابع  همجرت  - 1
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ینایغط نیسح  دمحم  روهظ :  رصع  رد  ریدغ  تیمولظم  ندش  نک  هشیر 

هدیکچ

.تسا روهظ  رصع  رد  اهنت  ریدغ  لماک  یعقاو و  یّلجت  هک  میسر  یم  هجیتن  نیا  هب  روهظ  رصع  عیاقو  رد  تقد  اب   . 1

.دوش یم  ققحم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  اب  هک  تسا  تماما  تابجاو  بجوا  ینعی  ِنَنُّسلا ،» ِِضئارَفلا َو  ِدیدجَِتل  ُرَخَّدُملا  َنیَا   . » 2

.دیامرف یم  ریدغ  نداد  تسد  زا  یشومارف و  هجوتم  ار  مدرم  روهظ  نامز  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما   . 3

.درادن دوجو  تیالو  نیبصاغ  زا  رت  ملاظ  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  هدنک  ملاظ  ملظ و  هشیر  روهظ  رد   . 4

.دوبن نیملسم  نیب  هقرفت  ردق  نیا  و  دوبن ، یکرشم  رفاک و  دیسر  یم  نایناهج  شوگ  هب  ریدغ  رگا   . 5

.دوش یم  هداد  همتاخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ینعی  دارفا  نیرتمولظم  تیمولظم  هب  روهظ  رصع  رد   . 6
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فصو رد  هک  ارچ  تسا ؛ روهظ  رصع  رد  اهنت  ریدغ  لماک  یعقاو و  یّلجت  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  روهظ  رـصع  عیاقو  رد  تقد  اب 
هریخذ تساجک  «: » نَنُـسلا ِِضئارَفلا َو  ِدـیدجَِتل  ُرَخَّدُـملا  َنیَا  : » میناوخ یم  هبدـن  ياعد  رد  نامزلارخآ  یجنم  روهظ و  رـصع  ِبحاص 

؟» اه ّتنس  ضیارف و  دیدجت  يارب  هدش 

روهظ رصع  هضیرف  نیرت  گرزب  تماما 

اب هچرگ  تسا ؟ داهج  جـح و  هزور و  زامن و  اـیآ  دوش ؟ یم  دـیدجت  مالـسلا  هیلع  نسحلا  نب  هجح  ناـمز  رد  هک  ضئارف  نآ  تسیچ 
نامه تسین ؛ تماما  زج  يزیچ  ضئارف  نآ  ساسا  یلو  درک ، بوسحم  یهلا  ضئارف  قیداـصم  زا  ار  اـهنیا  ماـمت  ناوت  یم  مـالک  نیا 
َتغََّلب امَف  لَعفَت  َمل  نِا  َکِّبَر َو  نِم  َکَیِلا  َلِزنُا  ام  غَِّلب  ُلوسَّرلا  اَهُّیَا  ای  : » دیامرف یم  ربمایپ  هب  لاعتم  دنوادخ  شدروم  رد  هک  يا  هضیرف 

ار یهلا  تلاسر  ینکن  نینچ  رگا  هک  نک ، غالبا  مدرم  هب  هدش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  يوس  زا  هک  ار  هچنآ  ربمایپ ، يا  : » (1)« ُهََتلاسِر
«. يا هدناسرن  ماجنا  هب 

زا ار  تسا  مالـسا  نیکر  نکر  هک  تماما  تیالو و  هک  تسا  یفاصنا  یب  مینک ، باـسح  ضئارف  ءزج  ار  هزور  زاـمن و  رگا  یتسار  هب 
حون رمع  هزادـنا  هب  یـسک  رگا  ناج ! یلع  : » دـندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  ارچ  مینک ، جراخ  یهلا  ضئارف  نیرتگرزب  هرئاد 

جح هب  رفـس  رازه  هک  دوش  ینالوط  شرمع  ردق  نآ  و  دنک ، قافنا  ادخ  هار  رد  رهاوج  الط و  دحا  هوک  هزادنا  هب  دنک و  ادخ  یگدـنب 
یمن شماشم  هب  تشهب  يوب  دشاب ، هتشادن  ار  وت  تیالو  یلو  دوش ، هتشک  هنامولظم  هورم  افـص و  نیب  مه  رمع  رخآ  و  دوش ، فرـشم 

(2) «. دش دهاوخن  تشهب  لخاد  دسر و 

 . 67 هدئام : - 1
 . 204 لامعالا : باوث  باب 7 .  ج 27 ص 173  راونالا : راحب  ج 2 ص 257 .  بولقلا : داشرا  - 2
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روهظ رصع  رد  تماما  یلجت 

تهج زا  مه  دـشاب ، مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  تدابع  نوچمه  یتدابع  ناتلامعا  هماـن  رد  رگا  دوش : هتفگ  تیـالو  نیرکنم  هب  دـیاب 
غالبا ادـخ و  تمـس  هب  مدرم  تیادـه  تهج  تمحز  صالخا و  اب  هارمه  تدابع  لاس  ینعی 2500  ّتیفیک ، تهج  زا  مـه  تـّیمک و 

جح و ناتلامعا  همان  رد  رگا  و  تسا ؛ هتفرگ  تأشن  ایند  هب  یگتـسباو  عطق  زا  هک  دـشاب  رایـسب  قافنا  ناتلامعا  همان  رد  رگا  و  تلاسر ؛
دیهش و باوث  ناتلامعا  همان  رد  رگا  و  دوش ؛ یم  وحم  ناهانگ  زا  ییایرد  شفاوط  ره  اب  هک  يا  هرمع  جح و  نامه  تسا ، رایسب  هرمع 

ِهَّللا ِلیبَس  یف  اوِلُتق  َنیذَّلا  َّنَبَـسحَت  َو ال  : » دـیامرف یم  نآ  فصو  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  یتداهـش  ناـمه  تسادـخ ، هار  رد  تداـهش 
دزن دنا و  هدنز  نانآ  هکلب  دنناگدرم ! دندش  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  ربم  نامگ  زگره  : » (1)« َنوقَزُری مِهِّبَر  َدنِع  ٌءایحَا  َلب  ًاتاومَا 

تشهب و زا  دیاب  دشاب ، یلاخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  زا  لامعا  همان  رگا  همه  نیا  اب  دنوش ،» یم  هداد  يزور  ناشراگدرورپ 
.درک دهاوخن  مامشتسا  ار  تشهب  يوب  تیالو  رکنم  هک  ارچ  دشوپب ؛ مشچ  نآ  تمعن 

!؟ دبای یمن  زورب  روهظ و  یّلجت و  روهظ  رصع  رد  ایآ  تسا ، ضئارف  فرشا  تماما  هضیرف  رگا  هک  تساجنیا  لاؤس  لاح 

مان هدننک  هدنز  شمایپ و  ریدـغ و  هدـننک  هدـنز  هک  نامه  ناسرب ! ار  تیالو  تماما و  هدـننک  دـیدجت  جرف  ایادـخ ! تفگ : دـیاب  اذـل 
، دراد دوجو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  زا  رت  تمظع  اب  رت و  مهم  يا  هضیرف  ایآ  یتسار  هب  اما  .تسا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

!؟ دنک هدنز  ار  نآ  یهلا  ضئارف  هدننک  هدنز  هک 

.169 نارمع : لآ  - 1
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دسیون : یم  شبقانم  رد  یمزراوخ  هک  ارچ  ریخ ! تفگ : دیاب  شسرپ  نیا  باوج  رد 

(1) .ِِهئادعَا نِم  ِهَئارَبلا  ِِهتَیالِِوب َو  ِّالا  ٍدبَع  َنامیا  ُهَّللا  ُلَبقَی  و ال 

.ترضح نآ  نانمشد  زا  يرازیب  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  هب  رگم  دنک  یمن  لوبق  ار  يا  هدنب  چیه  نامیا  لمع و  ادخ 

.داهج تاکز و  سمخ و  دننام  نید  عورف  هب  دسر  هچ  تّوبن ، هب  هدیقع  هن  دراد و  یشزرا  دیحوت  هن  تماما  نودب  سپ 

روهظ رصع  رد  ضئارف  دیدجت 

ادخ و لوسر  زا  تعاطا  ِمهم  هضیرف  دوش ؟ یم  دیدجت  یهلا  ضئارف  مالـسلا  هیلع  تجح  ترـضح  نامز  زا  ریغ  هب  ایآ  دیـسرپ : دـیاب 
يا : » (2)« مُکنِم ِرمَالا  ِیلوا  َلوسَّرلا َو  اوعیطَا  َهَّللا َو  اوعیطَا  اونَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیَا  اـی  : » دـیامرف یم  شا  هراـبرد  دـنوادخ  هک  وا  رمـالا  یلوا 

«! ار رمالا  ولوا  ادخ و  ربمایپ  دینک  تعاطا  ار و  ادخ  دینک  تعاطا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک 

زابرس رمالا  یلوا  تعاطا  زا  هدرک و  یفرعم  نمؤم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  تعاطا  ششوپ  رد  ار  دوخ  مدرم  لاح  هب  ات  رگا 
تجح روهظ  نامز  رد  اهنت  يرادیب  یهاگآ و  نیا  و  تسادخ ؛ لوسر  دنوادخ و  زا  فلخت  رمالا  یلوا  زا  فلخت  دننادب  دـیاب  دـندز ،

شومارف ماـیپ  دـنک و  یم  هدـش  كرت  بجاو  هجوتم  ار  هدز  تلفغ  ِمدرم  ترـضح  نآ  و  دریگ ، یم  تروص  مالـسلا  هیلع  نسحلا  نب 
یم انـشآ  یعقاو  ِرمالا  یلوا  اب  ار  مدرم  دنک و  یم  نایب  ار  یهلا  تایآ  تسرد  یعقاو و  ریـسفت  و  دروآ ؛ یم  ناشدای  هب  ار  ریدغ  هدـش 

ار یهلا  هدش  توف  تاروتسد  دیامن و 

ج 2 ص 131. راونالا : راحب  هبقنملا 100 . هبقنم : هئام  ص 25 . یمزراوخ : بقانم  - 1
 . 59 ءاسن : - 2
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هللا یلصادخ  لوسر  زا  تعاطا  هک  ارچ  دزادنا ؛ یم  اهنآ  دای  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  یعقاو  تعاطا  و  دنک ؛ یم  ءایحا 
.تفرگ نامیپ  مدرم  زا  نآ  رب  مخ  ریدغ  رد  هک  یتعاطا  نامه  تسا ؛ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  يوریپ  رد  هلآو  هیلع 

روهظ رصع  رد  نیلقث  ثیدح 

ضوع رد  اهنآ  تفگ : دـیاب  دـنروآ ؟ یمن  دای  هب  ار  نیلقث  ثیدـح  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  تعاطا  نیغورد  نایعدـم  اـیآ 
یلصربمایپ تیب  لها  ِيوریپ  زا  ار  مدرم  دنداد و  رس  ار  ِهَّللا » ُباتِک  اُنبسَح   » راعش هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تیب  لها  زا  تعاطا 

.دنتشاد زاب  هلآو  هیلع  هللا 

یم دوخ  هب  يا  هزات  گنر  شمایپ  ریدغ و  شندمآ  اب  هک  یـسک  نامه  ناسرب ؛ ار  ریدغ  هدننک  ءایحا  روهظ  ایادخ ! تفگ : دـیاب  سپ 
«. تسا هدیدرگ  اّیهم  ملاع  نارگمتس  ناملاظ و  هشیر  ندنکرب  يارب  هکنآ  تساجک  «: » ِهَمَلَّظلا ِِرباد  ِعطَِقل  ُّدَعُملا  َنیَا   » .دریگ

نیا رد  تیالو  نیبصاغ  زا  رتملاظ  ایآ  هک  دوش  هدیـسرپ  رگا  .دش  دهاوخ  هدـنک  ملاظ  ملظ و  هشیر  شندـمآ  اب  هک  تسوا  اهنت  يرآ ،
مامت تسا و  يّدـعت  ملظ و  ساسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تفالخ  تیالو و  بصغ  هک  ارچ  ریخ ؛ تفگ : دـیاب  دراد ؟ دوجو  ملاـع 

.دراد دوجو  تفالخ  نیبصاغ  دوجو  رد  ملظ  ماسقا 

؛» تسا یگرزب  ملظ  كرش  : » (1)« ٌمیظَع ٌملَُظل  َكرِّشلا  َّنِا  : » دیامرف یم  دنک و  یم  یفرعم  یگرزب  ملظ  ار  كرـش  لاعتم  دنوادخ  رگا 
هتـسنادن و لاعتم  دنوادخ  هیحان  زا  ار  شمایپ  ریدغ و  هدش و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیاصو  تیالو و  رکنم  هک  اهنآ  تفگ : دیاب 

نامه دنداد ؛ رارق  نیملاظ  هرمز  رد  ار  دوخ  دندش و  تعاطا  رد  كرـش  هب  التبم  دنتفرگ ، ههبج  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  لباقم  رد 
.ددرگ یم  عطق  نآ  هشیر  هدش و  یگدیسر  نآ  هب  روهظ  نامز  رد  هک  یملظ 

 . 13 نامقل : - 1
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روهظ رصع  رد  تماما  هب  نیملاظ  تازاجم 

ِریَِغب ِضرَالا  ِیف  َنوغبَی  َساّنلا َو  َنوِملظَی  َنیذَّلا  یَلَع  ُلیبَّسلا  اَمَّنِا  : » دیامرف یم  دناد و  یم  ملظ  ار  مدرم  هب  يدـعت  لاعتم  دـنوادخ  رگا 
اور ملظ  ّقحان  هب  نیمز  رد  دـننک و  یم  متـس  ملظ و  مدرم  هب  هک  تسا  زاجم  یناسک  رب  تازاجم  : » (1)« ٌمیلَا ٌباذَع  مَُهل  َِکئلوا  ِّقَحلا 

بصغ ار  وا  تفالخ  دنتخادنا و  هَّللا  یلو  ندرگ  هب  نامسیر  هک  نانآ  ایآ  تفگ : دیاب  تسا ؛» یکاندرد  باذع  نانآ  يارب  دنراد ؛ یم 
؟ دوش یمن  هدنادرگرب  وا  هب  مولظم  قح  دوش و  یمن  یگدیسر  ملظ  نیا  ایآ  و  دنتسین ؟ ملاظ  دندرک 

یم رارق  يدارفا  ناحتما  هلیـسو  ار  اهنآ  دـشک و  یم  نوریب  ناشیاهربق  زا  ار  تفالخ  نیبصاغ  شروهظ  نامز  رد  هک  تسوا  انامه  هلب ،
ار شرتسکاخ  دنازوس و  یم  ار  ناشدیلپ  ندب  دنازیوآ و  یم  راد  هب  ار  اهنآ  سپـس  و  دنک ، یم  اهنآ  زا  يرازیب  هب  رما  ار  مدرم  دـهد و 

هیلع هللا  یلـصربمایپ  ریدغ  هب  هک  یناملاظ  نامه  دـندوب ؛ اه  نامه  يدـعت  ملظ و  ناراذـگناینب  تقیقح  رد  هک  ارچ  دـهد ؛ یم  ایرد  هب 
.دندرک يّدعت  وا  یصو  داماد و  هلآو و 

هکنیا زا  رتالاب  یملظ  ایآ  دـندرک ؟ هرهب  یب  ضیف  همـشچرس  زا  دـندوب  تیادـه  ضیف  بلاط  هک  ار  یمدرم  هکنیا  زا  رتالاب  یملظ  اـیآ 
؟ دنداد رارق  تلالض  رد  ار  اهنآ  دندرک و  رود  نیمز  درف  نیرت  موصعم  نیرت و  ملاع  زا  ار  مدرم 

مه دنـشاب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناـمیالوم  ماـما و  هدـش  بصغ  ّقـح  يوـگباوج  مه  دـیاب  روـهظ  ناـمز  رد  تیـالو  نیبصاـغ 
هب شماـیپ  ریدـغ و  رگا  .دـندش  مورحم  تمعن  نیا  زا  هار  ناـنزهار  تسد  هب  یلو  دـندوب ، تیـالو  رون  بلاـط  هک  یمدرم  يوگباوج 

ناناملـسم نیب  هقرفت  فالتخا و  ردق  نیا  زین  مالـسا  رد  و  تشادن ، دوجو  یکرـشم  رفاک و  رگید  دیـسر  یم  ناهج  مدرم  مامت  شوگ 
.دنهد رارق  رامعتسا  دروم  ار  اهنآ  دیدج  يرکم  هلیح و  اب  زور  ره  نیملسم  مالسا و  نانمشد  هقرفت  نیا  هلیسو  هب  ات  دوبن ،
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روهظ رصع  رد  مولظم  نیرت  مولظم  ماقتنا 

هک رتالاب  نیا  زا  تیمولظم  ایآ  .دوش  یم  هداد  همتاخ  ملاع  درف  نیرت  مولظم  ِتیمولظم  هب  روهظ  رـصع  رد  هک  نیا  رت  مهم  همه  زا  اـما 
موصعم هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دعب  درف  نیرت  ملاع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  هدـنروآ  نامیا  ناملـسم و  لوا 

دنهد وا  هب  دادترا  تبسن  مدرم  دوش و  نیشن  هناخ  لاس  ملاع 25  درف  نیرتدهاز  نیرتدباع و  نیرت ، یخس  نیرت ، عاجش  صخش  نیرت 
؟ دنهدن ار  وا  مالس  باوج  یتح  و 

دندش و عمج  وا  هناخ  برد   (1)« ٍِبلاط یبَا  َنباَی  ََکل  ٍَخب  ٍَخب  : » دنتفگ مخ  ریدغ  زور  رد  هک  اه  نامه  هک  رتالاب  نیا  زا  یتّیمولظم  ایآ 
؟ دنداد رارق  راوید  رد و  نیب  ام  ار  وا  رسمه  دندز و  شتآ  ار  وا  هناخ 

بحاص هدش و  هدرپس  یشومارف  هب  دندوب ، وا  یعمـس  ینیع و  دهاش  رفن  رازه  هک 120  يریدغ  هبطخ  هک  رتالاب  نیا  زا  یتیمولظم  ایآ 
؟ دوش هجاوم  مدرم  یهجوت  یب  اب  نآ 

تماـما و ناـمه  هک  شماـیپ  ریدـغ و  و  دوش ، یم  یگدیـسر  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تیموـلظم  هب  ادـتبا  روـهظ  رـصع  رد  يرآ !
دـنوش و یم  عقاو  هذـخاؤم  دروم  اـهنآ  نیعباـت  ملظ و  نیا  ناراذـگناینب  دوش و  یم  ءاـیحا  تسا ، مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  تفـالخ 

لمع رکف و  هحولرـس  ار  وا  لآ  مالـسلا و  هیلع  یلع  یتـسود  و  دـنیامن ، یم  هبوت  دوخ  هدرک  زا  دـنوش و  یم  رادـیب  اـهنآ  زا  نیلهاـج 
.دنهد یم  رارق  شیوخ 

روهظ رصع  رد  تفالخ  نیبصاغ  زا  ماقتنا 

زا سک  ره  : » (2)« ُهَسفَن َمَلَظ  دَقَف  ِهَّللا  َدودُح  َّدَعَتَی  نَم  َو  : » دیامرف یم  دـناد و  یم  ملظ  ار  یهلا  دودـح  زا  يدـعت  لاعتم  دـنوادخ  رگا 
هدرک ملظ  شدوخ  رب  دنک  زواجت  یهلا  دودح 

یبا نب  یلع  ماما  بقانم  ص 311 .  فئارطلا : ج 2 ص 152 .  يدعاس :) رقاب  دمحم   ) هّتسلا حاحـصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  همجرت  - 1
 . ج 1 ص 200 لیضفتلا : دعاوقل  لیزنتلا  دهاوش   . 69 مالسلا :  هیلع  بلاط 

 . 1 قالط : - 2
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لاعتم دـنوادخ  رگم  تسین !؟ ملظ  یهلا و  دودـح  زا  زواجت  مالـسلا  امهیلع  نینمؤملاریما  هَّللا و  لوسر  روتـسد  زا  فلخت  اـیآ  تسا .»
اوعیطَا َهَّللا َو  اوعیطَا  اونَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیَا  اـی  : » هدوـمرفن رگم  تسا ؟ هدوـمنن  شرمـالا  یلوا  لوـسر و  دوـخ و  تعاـطا  هب  رما  ار  نینمؤـم 

زور رد  تسا -  بجاو  وا  زا  تعاطا  هیآ  حیرـص  قبط  هک  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  رگم   (1) ؟» مُکنِم ِرمَالا  ِیلوا  َلوسَّرلا َو 
لقن ار  نآ  ننست  لها  ياملع  زا  رفن  هک 89  یمخ  ریدغ  نامه  .دنا  هدومرفن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تفالخ  تماما و  هب  رما  ریدغ 

.دنا هتسنادن  زیاج  ار  نآ  زا  فلخت  هتسناد و  یعطق  ار  نآ  دنا و  هدرک 

هطساو هب  ارچ  دندرک ؟ زواجت  یهلا  دودح  زا  ارچ  سپ   (2) ؟» یبرُقلا ِیف  َهَّدَوَملا  َِّالا  ًارجَا  ِهیَلَع  مُُکلَئـسَا  ُلق ال  : » هدومرفن دنوادخ  رگم 
؟ دندناشک دجسم  هب  ار  وا  دنتخادنا و  وا  ندرگ  رب  نامسیر  دندرک و  بصغ  ار  وا  تفالخ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اب  ینمشد 

(3) ؟» َنوعِکار مُه  َهاکَّزلا َو  َنوتُؤی  َهـالَّصلا َو  َنومیُقی  َنیذَّلا  اونَمآ  َنیذَّلا  ُُهلوسَر َو  ُهَّللا َو  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنِا  : » هدومرفن لاـعتم  دـنوادخ  رگم 
یلـصدمحم هب  يا  هظحل  هک  دندرک  دای  مسق  يزع  تال و  هب  هک  دندش  ینارفاک  نیکرـشم و  عبات  دندرک و  اهر  ار  هَّللا  ّیلو  ارچ  سپ 

!! میدرواین نامیا  هلآو  هیلع  هللا 

يـالوم یلع  میوا  يـالوم  نـم  هـک  سک  ره  : » (4)« ُهـالوَم ٌِّیلَعَف  ُهـالوَم  ُتنُک  نَم  : » دـندومرفن هلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  رگم 
باسح هب  روهظ  رصع  رد  هک  دنتسه ، نیملاظ  هتسد  رد  همه  اهنآ  ناوریپ  تیالو و  نیبصاغ  يرآ ؛ دندرک ؟ يّدعت  ارچ  سپ  تسوا ؟»

.دوش یم  هدنادرگرب  ّقح  بحاص  هب  هدش  بصغ  ّقح  هدش و  یگدیسر  اهنآ 

 . 59 ءاسن : - 1
 . 23 يروش : - 2
 . 55 هدئام : - 3

.ریدغ هبطخ  زا  يزارف  - 4
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رد اهنت  هک  ارچ  جرفلا ؛» کیلول  لّجع  مهللا  : » مییوگب نازیر  ياه  کـشا  اـب  مینک و  اـعد  یجنم  نآ  ندـمآ  يارب  ماـش  حبـص و  سپ 
ناهج مامت  رد  شتدالو و  لحم  رد  شکرابم  مان  دوش و  یم  هدنادرگرب  وا  هب  نامیالوم  هدـش  بصغ  ّقح  هک  تسوا  تموکح  نامز 

مالـسلا و هیلع  نینمؤملاریما  نابل  رب  یلاحـشوخ  دـنخبل  هک  تسا  نامزلارخآ  یجنم  روهظ  نامز  رد  اـهنت  .دوش  یم  هدرب  اـه  هنذأـم  رب 
کّیلول لّجع  مهللا  : » وگب لمع  ناسل و  بلق و  اب  ینامز ، رـصع و  نآ  ندمآ  رظتنم  رگا  سپ  .دنیـشن  یم  شا  همولظم  افو و  اب  رـسمه 

«. جرفلا

ذخآم عبانم و 

.میرک نآرق   . 1

.ش 1377 موس ، پاچ  هیمالسا ، رشان  ییاضر ، نیسحلادبع  دیس  مجرتم : یملید ، بولقلا ، داشرا   . 2

.ررکم پاچ  فلتخم ، پاچ  لاس  هیمالسا ، رشان  یسلجم ، یقتدمحم  همالع  راونالا ، راحب   . 3

.ش لاس 1382 لوا ، پاچ  یبوط ، ناغمرا  تاراشتنا  هداز ، نسح  قداص  مجرتم : قودص ، خیش  لامعالا ، باقع  لامعالا و  باوث   . 4

.ق 1392 مود ، پاچ  هیمالسا ، رشان  يدابآزوریف ، یضترم  دیس  هّتسلا ، حاحّصلا  نم  هسمخلا  لئاضف   . 5

.ش  1374 مود ، پاچ  مالسا ، دیون  رشن  یماهلا ، دوواد  همجرت  سوواط ، نب  دیس  فئارطلا ،  . 6

.ق 1424 موس ، پاچ  توریب ، ءاوضالاراد ، رشان  یعفاش ، یلزاغم  نبا  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  بقانم   . 7

.ق  1411 لوا ، پاچ  رشن ، عبط و  هسسوم  یناکسح ، مکاح  لیضفتلا ، دعاوقل  لیزنتلا  دهاوش   . 8
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 349 

http://www.ghaemiyeh.com


یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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